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Novice izpod Krvavca

Proračun vreden
1,7 milijarde
Sprejeti proračun za leto 2006 je še nekoliko višji, kot smo sprva
predvidevali, pravi župan Franc Čebulj.

Na naslovnici: smučarske radosti na Krvavcu
Foto: Tina Dokl
Novice izpod Krvavca so redna priloga časopisa

Gorenjski glas je osrednji gorenjski časopis, z bogato
tradicijo, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1947,
njegovi zametki pa segajo v daljnje leto 1900. Je
poltednik, ki izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22
tisoč izvodov. Je neodvisen, politično uravnotežen
časopis z novicami, predvsem z vseh področij življenja
in dela Gorenjcev, pa tudi širše. Pišemo o vsem, kar
ljudi zanima, ali kot pravimo: Gorenjski glas za vas beleži
čas. V dobrem in slabem.
Če vas poleg branja Novic izpod Krvavca zanimajo tudi
novice s cele Gorenjske, vas vabimo k naročilu. Kot
novemu naročniku vam bomo prve tri mesece časopis
prinesli brezplačno (če boste naš naročnik vsaj eno leto)
in vas presenetili z darilom ter z drugimi ugodnostmi.
Dobrodošli v družbi naročnikov Gorenjskega glasa.

NAROČAM
Ime in priimek:
Naslov:
Davčna številka:
Podpis:

Soglašam, da mi Gorenjski glas lahko pošilja
obvestila, ankete ipd.
❏ DA
❏ NE
NOVICE IZPOD KRVAVCA (ISSN 1406 - 1369) so priloga
Gorenjskega glasa za občino Cerklje. Prilogo pripravlja
Gorenjski glas, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Simon Šubic, oglasno trženje Janez Čimžar,
041/704-857. Priprava za tisk Gorenjski glas, tisk: SET,
d.d., Vevče. NOVICE IZPOD KRVAVCA številka 1 so
priloga 7. številke Gorenjskega glasa, 24. januarja 2006,
v nakladi 2200 izvodov pa jih dobijo vsa gospodinjstva
v občini Cerklje brezplačno. Sestavni del NOVIC IZPOD
KRVAVCA je tudi Uradni vestnik občine Cerklje in je
uradno glasilo za objavo sprejetih aktov občinskega
sveta in občinske uprave občine Cerklje na Gorenjskem.
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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V decembrski številki Novic izSo v proračunu ostale vse večje
pod Krvavca ste spregovorili o
naložbe, ki ste jih načrtovali že v
osnutku proračuna za leto 2006.
osnutku?
V tem času je občinski svet tudi
”So. Začeli bomo z gradnjo gasildokončno potrdil novi proračun.
skega doma v Cerkljah, za kar
Je prišlo do kakšnih sprememb v
bomo namenili več kot 200 milijonjegovi vsebini?
nov tolarjev. Za dom starostnikov
”V sprejetem predlogu letošnjega
naj bi letos namenili 200 milijonov
proračuna so se povišali prihodki,
tolarjev, 40 milijonov tolarjev pa za
saj je ministrstvo za finance v
druge humanitarne namene - za
vmesnem obdobju poslalo jasna izdruštva, za regresiranje cen oskrbe
Župan Franc Čebulj
hodišča, koliko je prihodka na prev domovih za starostnike, denarna
bivalca. Proračun je bil nazadnje sprejet v viši- nadomestila, denarne pomoči novorojencem,
ni 1,703 milijarde tolarjev in gre za največji božično obdarovanje otrok, za prispevek nezaproračun v samostojni občini Cerklje. Samo za poslenih, za varno hišo in podobno. Opremili
zanimivost naj povem, da smo leta 1995 spre- bomo kulturno dvorano, kar bo stalo blizu 130
jeli proračun v višini približno 400 milijonov milijonov tolarjev, 42 milijonov tolarjev pa natolarjev. Iz naslova državne izravnave bomo menjamo še za ostalo kulturno dejavnost, kot
prejeli dobrih 729 milijonov tolarjev, ostalo pa so knjižnica, sredstva za obnovo sakralnih obso lastni prihodki, ki jih občina zbere z davki, jektov in nove orgle v Adergasu. Za izobražetaksami, nadomestili za stavbna zemljišča, ko- vanje planiramo 221 milijonov tolarjev, od tega
munalnimi prispevki in prodajo občinskih ne- 123 milijonov za subvencioniranje programov
premičnin. Največji prihodek je na postavki v vrtcih. Sem sodijo še plačilo prevozov učenkomunalni prispevki, ki ga plačajo investitorji cev, plavanja, zagotavljanje nadstandardnih
pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za grad- programov v osnovni šoli in vrtcih. 150 milijonjo stanovanjskih, poslovnih in drugih objek- nov tolarjev bo šlo za gradnjo kanalizacije
tov. Pretežno tu računamo na komunalni pri- Zgornji Brnik - Vouke - Cerklje stara cesta, zaspevek za naselje Taber. Če se ta projekt letos čeli bomo tudi z gradnjo kanalizacije na vzhodne bo začel uresničevati oziroma bo investitor nem delu občine, torej na trasi Pšata - Poženik
spremenil odločitev, potem se bodo ti prihodki - Šmartno - Zalog, za kar smo predvideli nekaj
zmanjšali za 250 milijonov tolarjev. V tem pri- čez 50 milijonov tolarjev. Za gradnjo kanalizameru tudi občina ne bo namenila proračunskih cije Dvorje - Grad bomo letos plačali okoli 63
sredstev za gradnjo doma starostnikov.”
milijonov tolarjev. Za obnovo vodovodov Grad
Kako kaže z nameravano prodajo prosto- - Dvorje in Spodnji Brnik - Vopovlje ter izgradrov na Celovški cesti v Ljubljani?
njo novih vodnih sistemov, predvsem Ambrož ”Na prvi razpis se ni javil noben kupec. Poka- Škrjančevo - Stiška vas, imamo namenjenih
zalo se je, da smo previsoko ocenili vrednost 150 milijonov tolarjev. V proračunu smo 50 miteh poslovnih prostorov. V Ljubljani je namreč lijonov tolarjev predvideli tudi za začetek reponudba poslovnih prostorov velika, zato cene konstrukcije ceste skozi Zgornji Brnik, ki se bo
počasi padajo. Glede na davčne olajšave bi bilo zagotovo začela, saj je popis del že opravljen.
smiselno te prostore vseeno prodati še letos, če- Če bo potrebno več sredstev, jih bomo zagotoprav to ni nujno, saj donos na vloženi kapital, vili z rebalansom proračuna. Za obnovo cest in
ki ga ustvarjamo z oddajanjem prostorov v na- gradnjo pločnikov smo skupaj namenili 60 mijem, presega 12,45 odstotka. Vse od leta 2002 lijonov tolarjev. 27 milijonov tolarjev smo naza najemnino prejemamo 24 milijonov tolarjev menili postavitvi javne razsvetljave, kar izvajana leto, najemna pogodba pa je podpisana do mo istočasno z gradnjo kanalizacije in obnovo
leta 2011. To pomeni, da bi v vseh letih dobili cest, javno razsvetljavo pa bomo gradili tudi v
skoraj 45 milijonov tolarjev več najemnine, kot Glinjah ter nekaj v Poženiku in na Šenturški
pa je bila nakupna vrednost teh prostorov. Gori. Za investicije v ceste smo predvideli 100
Kljub stalnim kritikam občinskega odbora milijonov tolarjev, za vzdrževanje cest in zimSDS, da gre za slabo naložbo, menim, da bi bil sko službo pa 55 milijonov tolarjev, kar pa bo,
danes že bogataš, če bi tudi v zasebnem življe- se bojim, zaradi hude zime premalo. Nekaj
nju tako gospodaril. Razpis za prodajo poslov- sredstev bomo namenili tudi za sofinanciranje
nih prostorov na Celovški bomo ponovili, ven- rekonstrukcije državne ceste Grad - spodnja
dar s prodajo ne bomo silili. Za te prostore mo- žičnica Krvavec. 240 milijonov tolarjev je reramo iztržiti najmanj tržno ceno podobnih po- zerviranih za plačilo geodetskih meritev, plačislovnih prostorov v Ljubljani. Prva cena v viši- la zemljišč, za varovalne ograje, izdelavo proni 284 milijonov tolarjev je bila postavljena za jektov. V ta znesek sodi tudi priprava projekta
nove poslovne prostore, tako da bomo ceno naj- za izgradnjo pločnika Zgornji Brnik - Huje, če
brž morali nekoliko znižati.”
bodo seveda tamkajšnji prebivalci to zamisel

Občina
podprli. V nadaljevanju naj bi tam tudi obnovili javno razsvetljavo in zgradili javno kanalizacijo. Pripravljamo tudi projekt za zbirni center,
ki ga moramo čim prej zgraditi, 33 milijonov
tolarjev bomo dali za pripravo projektov za
gradnjo kanalizacije Pšata - Poženik - Šmartno
- Zalog in Spodnji Brnik - Vopovlje - Lahovče.
Potrudili se bomo pripraviti čim več projektov,
da se bo po zaključku investicijskega cikla na
področju družbenih dejavnosti, torej šolstva,
kulture, športa in gasilstva, kanalizacija gradila
v hitrejšem tempu.”
Na območju Naselja Taber so odkrili arheološko najdišče. Se bo zato načrtovana investicija zavlekla?
”Zavod za kulturno dediščino Kranj je z arheološkim izkopavanjem začel lani jeseni,
vendar občina Cerklje od zavoda še ni prejela
nobenega uradnega poročila. Dobili smo edino
obvestilo, na kateri lokaciji se bo v spomladanskem obdobju izkopavanje nadaljevalo. Kakor
sedaj kaže, ta izkopavanja ne bodo posegala na
območje, kjer se načrtuje gradnja objektov. Bo
pa zavod vodil arheološki nadzor nad vsemi
gradbenimi posegi na območju Taber, če bi se
mogoče odkrila še katera najdišča, ki jih zavod
sicer ne pričakuje.”
Kot kaže, se končno razpleta zgodba s sanacijo vodnega zajetja krvavškega medobčinskega sistema, ki so jo potrdile že vse občine razen Mengša. So ostale občine že zagotovile denar za potrjeno sanacijo?
”19. decembra smo se na sestanku županov in
predstavnikov občin Kranj, Šenčur, Komenda,
Vodice, Mengeš in Cerklje sporazumeli, da zajetje saniramo tako, da zvrtamo eno ali dve vertikalni vrtini v osrčje drenažnega zajetja, ki bi
zagotavljali dovolj vode, to je okoli 50 litrov na
sekundo. Naložba je ocenjena na 38,7 milijona
tolarjev, sam pa sem vsem županom že posredoval predlog razreza stroškov po enakem razmerju, kakor vseh šest občin tudi koristi krvavško
vodo. Največ, 30 odstotkov vode porabi občina
Mengeš, iz katere pa ni prav nobenega odziva.
Vse ostale občine so zagotovile, da bodo prispe-

vale svoj delež - Šenčur in Kranj po 11,4 odstotka, Komenda 18 odstotkov, Vodice 12 odstotkov
in Cerklje 17,2 odstotka oziroma 6,65 milijona
tolarjev, ki smo jih že uvrstili v letošnji proračun.
Reči moram, da smo prvič po dolgih letih sklenili nek dogovor, ki bo na koncu tudi rodil neki
rezultat. Žal pa občina Mengeš pri tem še vedno
ne sodeluje, a upam, da bodo tudi tam končno
spoznali, da brez krvavškega sistema svojim občanom ne morejo zagotavljati dovolj pitne vode,
kakor so to spoznali v ostalih občinah.”
Do kdaj boste čakali na odločitev občine
Mengeš? Kaj bodo storile druge občine, če
boste iz Mengša zopet prejele negativni odgovor?
”Župani smo naložili upravljavcu vodovoda
Komunali Kranj, da naveže stike z mengeškim
županom Tomažem Štebetom in se z njim dogovori, da pristopi k sanaciji zajetja in plačevanju stroškov tekočega vzdrževanja medobčinskega vodovoda. V nasprotnem primeru se jim
bo po predhodnem opozorilu županu, občinskemu svetu in vsem občanom občine Mengeš
voda priprla. Takemu ukrepu ne nasprotuje niti
republiški sanitarni inšpektor.”
Kako komentirate zadnje zaplete z denacionalizacijo zemljišč na Krvavcu, ko sta se
Sklad kmetijskih zemljišč RS in Kmetijska
zadruga Cerklje pritožila na odločbo, po
kateri bi zemljo vrnili Agrarni skupnosti
kriška planina? Podobno se bo verjetno
zgodilo tudi z vračanjem zemlje Pašni skupnosti Jezerca ...
”Denacionalizacijski zaplet, ki traja že nekaj
let, bi lahko že zdavnaj razrešili, če bi obveljala
morala in zdrava kmečka logika. Krvavec je bil
pred nacionalizacijo v lasti obeh pašnih skupnosti, zato ni nobenega vzroka, da bi razmišljali
drugače, pa naj po mojem mnenju slab zakon o
denacionalizaciji omogoča tudi druge možnosti.
Sedaj tisti, ki so lastniki zemlje na Krvavcu postali zaradi prejšnjega sistema, želijo še naprej
ostati sistemski lastniki, pa čeprav ne država ne
kmetijska zadruga na Krvavcu nista pred nacionalizacijo imeli niti kvadratnega metra zemlje.
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JENKO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

mesarija KEPIC
PREDELAVA MESA IN PRODAJA
Kepic Aleš, s.p., Krvavška 14, 4207 Cerklje,
tel.: 04/252 69 00
Poslovalnica Primskovo, tel.: 04/204 26 59
Planina Tržnica, tel.: 04/233 12 23

V naših prodajalnah
Vam nudimo meso in mesne izdelke
po ugodnih cenah.

Ne nazadnje so lastniki kmetijske zadruge tudi
kmetje, ki so lastniki pašnih skupnosti, zato me
čudi, da vodstvo zadruge postavlja take zahteve.
V upravnem odboru zadruge verjetno sedijo
drugi kmetje, a tudi oni so se v času osamosvojitve Slovenije zagotovo borili za popravo krivic, zato ne verjamem, da bi oni sedaj zahtevali
nekaj, kar ni njihovo. Z zavlačevanjem denacionalizacije se povzroča tudi velika razvojna škoda turizmu, vendar ne na Krvavcu, ki je turistično dovolj dobro organiziran, ampak krajem v
nižinskem delu, kamor želimo privabiti nove investitorje. Nekateri že prihajajo, kot na primer
Hiša kulinarike Jezeršek iz Sore.”
Kako komentirate dejstvo, da so kljub nasprotovanju občine začeli preurejati križišče
na vhodu v brniško letališče?
”Taki rešitvi nisem bil nikoli naklonjen, ker
se bojim, da bo začasna preureditev tega križišča zamaknila načrtovano prestavitev ceste
mimo letališča. Zadnjih petnajst let, ko ni nič
kazalo, da bo cesto možno prestaviti, na tako
rešitev ni nihče pomislil. Sedaj, ko smo v Cerkljah s sprejetjem lokacijskega načrta omogočili izgradnjo nove ceste, pa se je država kar
naenkrat odločila za tako potezo. Bojim se, da
ne gre za začasno, ampak dolgoročno rešitev,
in da se bo začetek gradnje nove ceste zavlekel
za osem, deset let. Pa čeprav nam stalno obljubljajo, da bo ta cesta v državni proračun uvrščena v naslednjih štirih, petih letih. Saj imamo slabe izkušnje že z rondojem na Spodnjem
Brniku. Če ne bo prestavitve ceste, se bo onemogočil razvoj letališča in poslovne cone, s
tem pa bi izgubili tudi nova delovna mesta.
Prav zato smo nasprotovali začasni rekonstrukciji križišča ob brniškem letališču.”
Za konec bi se rad zahvalil dekanu in adergaškemu župniku Petru Miloslaviču za povabilo
na ponovoletno srečanje občinskega sveta, občinske uprave in vseh duhovnikov na našem
območju. Bil je lep večer, ki smo ga izkoristili
tudi za sproščen pogovor o skupnih točkah, ki
jih bomo v tem letu uspeli realizirati brez večjih težav.”
Simon Šubic

d.o.o

KLJUČAVNIČARSKE STORITVE
4207 Cerklje, Poženik 14a

MIHA GROŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, fax: 04 25 25 859
GSM: 041 672 - 057
Intertrend d.o.o., Hotemaže 50, 4205 Preddvor

Dvorje 58, 4207 Cerklje, tel.: 04/25 25 200

Prodajamo

vozovnice za
smučišče Krvavec,
ob katerih Vam
podarimo mini pizzo.

Odprto vsak dan od 9. do 24. ure.
N OV I C E I Z P O D K RVAVCA - 3

Občina

Proračun je korak
naprej

Več subvencij
za kmete

Vsa leta brez
svetnika

Primož Močnik, občinski svetnik
Nove Slovenije

Janko Rebernik, svetnik LRV in
predsednik Odbora za kmetijstvo.

Stanislav Bernard, predsednik
občinskega odbora SD.

”Občinski svetniki Nove Slovenije smo podprli proračun za leto 2006, ker smo ocenili, da
je občina z njim naredila nek korak naprej. Se
pa po drugi strani vidi, da prihajajo volitve,
ker je proračun morda nekoliko prenapihnjen
glede na realne izvedljivosti. Mi seveda
upamo, da bo proračun
uresničljiv v obsegu,
kot je bil sprejet,” je
Primož Močnik, občinski svetnik N.Si,
pojasnil odločitev, da
njihova stranka podpre
letošnji proračun.
Opozoril je tudi na
dele proračuna, ki so Primož Močnik

Janko Rebernik je občinski svetnik Liste
za razvoj vasi pod Krvavcem, hkrati pa tudi
predsednik Odbora za kmetijstvo, zato se je
naprej dotaknil novosti, ki jo za kmete prinaša letošnji proračun. ”V proračunu za leto
2006 smo združili sredstva iz nekdanjih postavk za urejanje poljskih poti in subvencije v
eno postavko subvencije, torej v namenska
sredstva, ki jih bomo razdelili na hektar obdelane kmetijske površine, razen pašnikov,” je
pojasnil.
Letos je v proračunu za subvencije kmetijstvu namenjeno 20 milijonov tolarjev, lani 15
milijonov, kar pomeni, da bodo kmetje prejeli približno četrtino več denarja za hektar obdelane zemlje. ”Lani so bilo posebna sredstva
tudi za poljske poti, letos tega denarja več ni,
zato se bodo kmetje morali sami organizirati,” pravi Rebernik.
Ocenil je, da je letošnji proračun postavljen
v okviru zmožnosti, da so sredstva čim bolj
racionalno sredstva. ”Poskrbljeno je za vse
osnovne stvari. Kljub nekaterim pomislekom
zaradi načrtovanih prihodkov iz komunalnega
prispevka menim, da
je proračun za leto
2006 realen. Še vsako
leto je na koncu v proračunu ostalo nekaj
rezerve, nikoli se nismo zadolževali, zato
menim, da bo tudi letos tako,” razmišlja.
Ker prihaja s Šenturške Gore, ga še posebej veseli, da je v pro- Janko Rebernik
računu pripravljenih tudi nekaj sredstev za
hriboviti del občine. ”Večina gorskih vasi v
občini je v preteklih letih že nekaj dobila od
občine, le Stiška vas ne, tam pa bodo letos
uredili vodovod in cesto. Štefanja Gora je že
lepo urejena, Šenturška Gora pa tudi prihaja
na vrsto, saj se bo v zemljo prestavil električni kabel,” ugotavlja.
Veseli ga tudi, da pri pripravi urbanističnih
zasnov niso posegali v kakovostna kmetijska
zemljišča, saj so urbanisti skušali čim bolj izrabiti obstoječa stavbna zemljišča in slaba
kmetijska zemljišča. ”Po dobrih kmetijskih
zemljiščih v preteklosti niso pritiskali niti zaradi gradnje cest. Morda se bodo razmere
spremenile z razvojem turizma v občini, pa še
tu ne vidim večje nevarnosti, saj množični turizem v naše okolje sploh ne sodi. Mi moramo razvijati tako obliko turizma, ki bo skladen s podeželjem, kmetijstvom.”
Rebernik je spregovoril tudi o zadnjih zapletih z denacionalizacijo Krvavca. Po njegovem je do njih prišlo, ker kmetijska zadruga
kot zemljiškoknjižni lastnik ni prenesla pravic
na državni sklad kmetijskih zemljišč, saj sicer
sploh ni stranka v postopku.

Parlamentarna stranka Socialni demokrati sicer še nikdar ni imela svojega predstavnika v
občinskem svetu Občine Cerklje, kljub temu
pa poskuša občinski odbor SD že vsa leta čim
bolj resno spremljati odločitve in aktivnosti
občine, pravi predsednik občinskega odbora
Stanislav Bernard. Ker nimajo svojega občinskega svetnika, ne sodelujejo pri kreiranju občinske politike in tudi niso podrobno obveščeni o posameznih projektih, opozarja Bernard.
”Še največ izvemo iz
lokalnega
časopisa
Novice izpod Krvavca.
Tako tudi vsebine novega proračuna še ne
poznamo, saj proračun
še ni bil objavljen, zato
ga tudi ne morem komentirati.
Naselje Taber v
Šmartnem je po moji
Stanislav Bernard
oceni trenutno najbolj
vroča tema v občini, predvsem zaradi nasprotovanja prebivalcev in dela politike. Občinski odbor SD izvedbo tega projekta podpira, ker pa
tudi njegove vsebine ne poznamo povsem natančno, javno polemiko težko komentiramo.
Ugotavljamo pa, da je popravljeni projekt verjetno bolj sprejemljiv za okoliške vasi, kot pa je
bil v prvotni obliki. Dom za starostnike je pomemben in potreben, saj jih morajo sedaj svojci pošiljati po vsej državi. Najbolj smiselno in
človeku prijazno je, da imajo občani tudi starost
možnost preživeti v domačem okolju in v bližini najbližjih. Naselje Taber po našem tudi ne bo
imelo negativnih vplivov na okolico, ampak bo
povzročilo celo pozitivne učinke, kot je urejena
komunalna infrastruktura,” je pojasnil.
Bernard tudi meni, da gradnja doma starostnikov zgolj za lastne potrebe ni smiselna. ”To
je preozko gledanje, saj noben podoben dom v
državi ni zaprt za ljudi iz drugih krajev. Pomembno pa je, da bodo postelje v našem domu
v prvi vrsti namenjene našim občanom, šele v
drugi vrsti pa tudi ostalim. To mora občina zagotoviti. Razumemo tudi, da mora biti taka
gradnja podprta z ekonomskim izračunom, sicer za nikogar ne bi bilo smiselno, da tak dom
zgradi.”
Za konec je še opozoril, da je gradnja komunalne in cestne infrastrukture sicer nujno potrebna, vendar pa se je v zadnjih letih v Cerkljah pozabilo na turizem, kjer ne opazi nobenega napredka. ”Tudi za obrt in podjetništvo bi
lahko storili več. Po vstopu v EU pa je treba
poskrbeti tudi za obstoj kmetijstva. Na vseh teh
področjih lahko občina pomaga s strokovno
podporo in nasveti, kako priti do nepovratnih
državnih in evropskih sredstev. Zato bi bil v
Cerkljah dobrodošel nekakšen informativni
center za podjetnike, obrtnike in kmete, pa tudi
v proračunu bi se zanje lahko priskrbelo nekaj
več sredstev,” razmišlja Stanislav Bernard.
Simon Šubic

po njegovem še vedno pogojni. ”Tu gre za načrtovane prihodke od prodaje premoženja in
prihodke iz komunalnega prispevka. Če se
bodo vse stvari normalno odvijale, bomo na
koncu vsi zadovoljni,” pravi in dodaja, da bi
sam, če bi imel možnost sestavljanja proračuna, nekatere postavke drugače ovrednotil.
”V proračunu so projekti, ki jih podpiramo.
Naselje Taber bi se gradilo v vsakem primeru,
za nas pa je pomembno, da se je občina odločila v projekt vložiti več sredstev, kot je sprva
načrtovala. Da mora imeti občina več vpliva
pri realizaciji tega projekta in občanom omogočiti prednostno pravico, smo svetniki N.Si
tudi ves čas opozarjali, tako da je bila taka odločitev verjetno sprejeta tudi po naši zaslugi.
Podpiram tudi dokončanje kulturne dvorane,
ki jo nujno potrebujemo, kot gasilec pa tudi
gradnjo gasilskega doma v Cerkljah. Morda bi
morali v proračunu več sredstev zagotoviti za
društvene dejavnosti, sploh kulturne. Za kulturo je sicer namenjeno kar precej sredstev, vendar bo večina šla za kulturno dvorano in umetniške spomenike, kar je prav in podpiramo,
premalo pa za kulturna društva. Res pa je, da
bi se morala tudi društva sama bolj angažirati
in privabiti mlade člane, kar nekaterim uspeva,
drugim pa ne,” meni Močnik.
Dotaknil se je tudi naselja Taber in ocenil, da
do konfliktov z okoliškimi vaščani verjetno ne
bi prišlo, če bi občina prej poiskala stik z njimi
in projekt drugače zastavila. ”Ljudje imajo sicer prav in bi jih morala bolj obveščati, saj smo
občina občani in imamo zato vsi pravico odločati. Vendar pa mislim, da je nasprotovanja
projektu manj, kot to skuša prikazati nasprotna
stran. Veseli nas, da se je občina odločila na
vzhodnem delu zgraditi komunalno infrastrukturo istočasno z gradnjo doma starostnikov, kar
smo mi tudi ves čas predlagali, saj novo naselje ne sme dodatno obremenjevati okolja. Če
občani že nekaj sprejmejo, je povsem normalno, da nekaj zahtevajo nazaj. Hkrati nas v N.Si
veseli, da smo v zadnjih letih dosegli, da na
občinskem svetu sprejmejo tudi naše predloge,
čeprav se še vedno to zgodi bolj poredko.”
Simon Šubic
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Simon Šubic

Občina

Na Zgornjem Brniku raste hotel

´
Franci Jezeršek, lastnik znane Hiše kulinarike Jezeršek v Sori, na Hočevarjevi kmetiji na Zgornjem Brniku
gradi hotel s 40 ležišči, gostilno, restavracijo in večnamensko dvorano.
Avgusta lani so zastavili 905 milijonov tolarjev vredno naložbo, nove objekte pa bodo odprli konec leta, je napovedal Franci Jezeršek.
Del sredstev je Jezeršek prejel preko razpisa
Ministrstva za gospodarstvo za evropska sredstva, večino denarja pa je vložil sam oziroma
je najel posojilo.
”Vrednost naložbe je tako visoka tudi zato,
ker moramo adaptirati skoraj 250 let staro Hočevarjevo domačijo, ki je bila v relativno slabem stanju, a gre za biser kmečke arhitekture.
K obstoječima objektoma bomo sicer prizidali nove objekte. Veseli pa nas, da bomo
ohranili dva zanimiva
baročna objekta, ki
imata v taki dejavnosti
še posebno vrednost.
Kmetijo smo kupili
zato, ker leži na zanimivi lokaciji, v bližini
Krvavca in brniškega Franci Jezeršek
letališča. Od tu si nadejamo tudi največ gostov,” je pojasnil Jezeršek. Nastajajoči objekti se v celoti vključujejo
v strategijo razvoja gostinstva in turizma v regiji in v Cerkljah, je dodal.
V nekdanjem hlevu bodo uredili restavracijo
in večnamensko dvorano, v hiši bodo štiri sobe
in razstavni prostor predmetov in dokumentov,
ki so jih našli v objektu. ”Čeprav je bila domačija 15 let prazna, je v njej še precej pohištva,
orodja, gospodinjskih predmetov in dokumentov, ki jih bomo restavrirali in jih nato razstavi-

V bodočem turistično-gostinskem kompleksu Jezerškovi računajo na smučarske in letališke goste ter kongresnike.
li,” napoveduje priznani gostinec. Jezeršek je
pohvalil zelo korekten odnos občine in občinske
uprave do njegove investicije. ”Tudi velika večina vaščanov je naklonjena našemu projektu.
Pred začetkom gradnje sem vso soseščino tudi
povabil na njegovo predstavitev,” je razložil.
Kot pravi, bo turistični in gostinski objekt namenjen gostom iz srednjega cenovnega razreda, kar se v tem okolju tudi najbolj išče.
”Upam, da bo naš projekt tudi začetek razvoja
turizma na tem območju, ki ga sedaj ni. Mor-

Apartmaji dodatna priložnost
Gostinec Zvone Erjavšek v Cerkljah pogreša
turistično informativno točko.
Cerkljanski gostinec Zvone Erjavšek (gostilna Češnar) je v Gradu
januarja odprl tri zasebne apartmaje za šest, sedem in enajst oseb. ”Z
nastanitveno dejavnostjo se v gostilni Češnar ukvarjamo že zadnjih
pet let, kjer imamo sobe. Mnogo gostov je spraševalo tudi po apartmajih, zato smo se odločili za to naložbo, saj v oddajanju apartmajev vidimo dodatno priložnost,” je pojasnil. Kot pravi, največ gostov
k njim pride pozimi, v zadnjem obdobju pa postajajo za turiste zanimivi tudi poleti. ”Pri Češnarju imamo goste vsakič, ko je v Kranju
večja prireditev. Tako bomo ob mladinskem nordijskem prvenstvu
v Kranju in Medvodah gostili del norveške reprezentance,” je razložil Erjavšek. Devet desetin njihovih gostov predstavljajo tuji turisti, pozimi največ Hrvati, sicer pa tudi Angleži, Izraelci, Italijani,

PRALNICA PERILA
Pavec Slavka, s.p.
Ul. 4. Oktobra 4
4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04/25 21 314
Sprejemamo oblačila za kemično čiščenje.
Peremo tudi odeje, gostinsko perilo in vse vrste zaves.

da bo naš projekt spodbudil tudi ostale potencialne sobodajalce, da bodo šli v gradnjo
sob, ki bi jih lahko polnili tudi preko nas. Z
RTC Krvavec in agencijo SPOT smo podpisali pismo o nameri o poslovnem sodelovanju.
Smo člani kongresnega grozda, tako da si tudi
od tega precej obetamo. Na tem delu Gorenjske bi se morali tesneje povezati in turizem
razvijati tudi v poletnem času,” je zaključil
Franci Jezeršek.
Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Nemci, tudi Francozi in Avstralci. ”Poleti imamo
večinoma prehodne goste iz poslovnega sveta,”
dodaja. Erjavšek v Cerkljah tako kot ostali gostinski in turistični delavci pogrešajo turistično
pisarno, v kateri bi turisti dobili vse informacije
o tukajšnji turistični ponudbi.
”Sedaj smo prepuščeni lastni iznajdljivosti in
medsebojnemu sodelovanju. Tako pri Češnarju
vedno skrbimo, ko se pri nas sobe zapolnijo, da
turiste napotimo k ostalim gostincem v naši občini,” je razložil. Pogreša tudi dodatno turistično
ponudbo v Cerkljah in okolici.
Simon Šubic

Zvone Erjavšek

TRGOVINA

Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI

AVTOKLEPARSTVO
se priporoča
MILAN KRNIČAR s.p
Dvorje 93, 4207 CERKLJE
GSM: 041/331 396
Tel./fax: 04/25 26 750
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Razpis
Na podlagi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 1/06),
Pravilnika o porabi sredstev Občine Cerklje na Gorenjskem, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero (Uradni vestnik Gorenjske
29/95, 17/98), župan Občine Cerklje na Gorenjskem objavlja

RAZPIS STANOVANJSKEGA POSOJILA OBČINE CERKLJE
NA GORENJSKEM ZA LETO 2006
I. SPLOŠNA DOLOČILA
Posojilo je namenjeno za:
- nakup stanovanja na območju občine Cerklje, razen za stanovanja po VIII.
poglavju stanovanjskega zakona;
- stanovanjsko gradnjo na območju občine Cerklje;
- prenovo stanovanj na območju občine Cerklje, s katero se poveča bivalna površina.
II. VIŠINA SREDSTEV
Skupni razpisani znesek je 10.000.000,00 SIT, razdelitev za posamezne
namene določi župan na podlagi ugotovljene potrebe.
III. RAZPISNI POGOJI
Razpis posojil je namenjen državljanom Republike Slovenije s stalnim bivališčem v občini Cerklje na Gorenjskem in sicer:
- z nakupom ali gradnjo stanovanja prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje;
- gre za nakup občinskega stanovanja ali nakup stanovanjske hiše, kredit lahko
pridobijo tudi prosilci, ki niso občani občine Cerklje na Gorenjskem;
- je zaradi spremembe družinskih, zdravstvenih in socialnih razmer dosedanje
stanovanje postalo neprimerno;
- si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešuje s prenovo;
- gre za novogradnjo stanovanjske hiše - da je gradbeno dovoljenje izdano na
podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 do 102/04);
- da so lastniki ali solastniki nepremičnine, za katero prosijo odobritev posojila,
oz. so lastniki ali solastniki nepremičnine njihovi zakonci;
- da so kreditno sposobni - kreditojemalcu mora ostati najmanj znesek v višini
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za
socialno varnost, če dolžnik preživlja druge osebe, pa najmanj znesek v višini
dohodka, določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma osebe,
ki jih je dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja
socialno varnost, za dodelitev denarne socialne pomoči podlaga 102. člena
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 40/04 ZIZ-UPB1);
- da imajo sklenjeno in overovljeno pogodbo ali predpogodbo za nakup
stanovanja v letu 2006;
- da bodo v primeru nakupa večjega stanovanja zaprosili le za razliko v površini
med dosedanjim in novim ustreznim stanovanjem;
- da imajo večjo lastno udeležbo oz. dosedanja vlaganja.
IV. VIŠINA POSOJILA IN POSOJILNI POGOJI
Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je lahko največ 30 % pogodbene
vrednosti primernega stanovanja oz. vrednosti pripadajoče novogradnje.
Osnova za izračun posojila je:
- za nakup stanovanja, pogodbena cena oz največ 180.000,00 SIT/m2;
- za individualno gradnjo 136.000,00 SIT/m2
- za prenovo (adaptacijo) 130.000,00 SIT/m2
Glede na število družinskih članov kvadratura stanovanja (hiše) ne sme presegati naslednjih normativov:
1 član
45 m2
2 člana
65 m2
4 člani
85 m2
3 člani
75 m2
5 članov 95 m2
Za vsakega nadaljnjega ožjega družinskega člana se prizna povečanje za
nadaljnjih 10 m2 stanovanjske površine.
Obrestna mera za odobreno posojilo je T + 1,5 %. Posojilo se vrača v mesečnih obrokih tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini minimalne plače,
zmanjšane za plačilo davkov in prispevkov za socialno varnost, 102. člen
Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 40/04 ZIZ-UPB1), vendar ne
nižja od 10.000,00 SIT.
Posojilojemalec mora odobreno posojilo zavarovati s hipoteko oz.
zavarovati pri Zavarovalnici Triglav d.d. območna enota Kranj.
V. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA ZA
DODELITEV POSOJIL
Višina odobrenega posojila je odvisna od:
1. načina reševanja stanovanjskega vprašanja;
2. primernosti in kvalitete sedanjega stanovanja;
3. materialno premoženjskega stanja prosilca in njegove družine;
4. socialnega in zdravstvenega stanja prosilca in njegove družine;
5. delovne dobe prosilca, ki je brez stanovanja ali podnajemnik;
6. dobe bivanja v občini Cerklje na Gorenjskem;
7. primernost oblike in načina gradnje stanovanjske hiše, ki jo kupujejo ali gradijo:
8. energetske varčnosti;
9. vpliva okolja.
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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Ob upoštevanju navedenih kriterijev imajo prednost in večje ugodnosti pri
delitvi kredita:
- mlade družine,
- družine z večjim številom otrok,
- družine z manjšim številom zaposlenih,
- mladi prosilci,
- daljše bivanje v občini,
- daljša delovna doba
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od
staršev ni starejši od 35 let.
Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen
samo prosilec ali zakonec.
Za mlade prosilce se šteje samske osebe, mlajše od 35 let.
Za daljše bivanje v občini se šteje najmanj 8 let.
Za daljšo delovno dobo se šteje, če traja najmanj tretjino polne delovne dobe.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s
100 % telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in
telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
VI. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki želijo pridobiti posojilo po tem razpisu, oddajo svoje vloge na
predpisanem obrazcu v 30 dneh po objavi. Poleg podatkov in dokazil, ki jih
pooblaščene organizacije potrjujejo na vlogi, morajo prosilci glede na
namen porabe posojil k vlogi predložiti še:
- veljavni identifikacijski dokument (osebna izkaznica, .......)
- davčno številko,
- potrdilo o premoženjskem stanju prosilca,
- potrdilo o številu družinskih članov, ki mora vsebovati čas bivanja v občini
Cerklje na Gorenjskem,
- potrdilo o čisti plači za zadnje tri mesece prosilca in njegovih družinskih članov
z vsemi odtegljaji,
- dokazilo o statusu stanovanja, v katerem prosilec prebiva (najemno ali podnajemno pogodbo, darilno pogodbo),
- overovljeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo, sklenjeno v letu 2005
oz. 2006 (v primeru nakupa),
- lokacijsko informacijo - izdano v letu 2006 (v primeru prenove),
- veljavno gradbeno dovoljenje (v primeru novogradnje),
- zemljiško knjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev,
- potrdilo o šolanju vzdrževanih otrok za študente,
- mnenje Centra za socialno delo za otroka, motenega v duševnem in telesnem
razvoju, ali trajno nesposobnega za delo (v primeru, da uveljavljate socialni
status),
- sklep ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o invalidnosti (v primeru invalidnosti prosilca ali njegovega zakonca).
Vloge za pridobitev stanovanjskega posojila se oddajo v roku 45 dni od objave
v Novicah izpod Krvavca osebno v sprejemni pisarni (tajništvo župana) oz.
na način, objavljenem na obrazcu, ki ga dobite v tajništvu Občine Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, vsak dan od 8. do 14. ure, sreda od 8. do
16. ure in petek od 8. do 12. ure.
Vse zahtevane priloge k vlogi morajo biti predložene v originalu, razen gradbenega dovoljenja in potrdila o državljanstvu. Potrdil po izteku razpisa ne vračamo.
Po zaključku razpisa bo 3-članska komisija, ki jo imenuje župan, obravnavala
popolne vloge in pripravila predhodni vrstni red upravičencev, s tem, da bo
predhodno preverila stanje na terenu z ogledom.
Komisija bo pisno obvestila prosilce o morebitnih dopolnitvah nepopolnih
vlog. Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po poslanem
obvestilu, sicer se te vloge obravnavajo kot nepopolne in se ne upoštevajo
v postopku dodelitve posojil.
Če se posamezni prosilec ne strinja s sklepom komisije, se lahko v 15 dneh
pritoži na urad župana Občine Cerklje na Gorenjskem.
Urad župana Občine Cerklje na Gorenjskem najkasneje v 30 dneh po prejemu
pritožbe odloči o opravičenosti pritožbe.
Datum: 20. 01. 2006

Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN FRANC ČEBULJ, l.r.

Občina

Opozorilo uporabnikom
javne kanalizacije
V kanalizacijske cevi ne sodijo higienski vložki, hladne in tople maščobe, beljakovine, otroške plenice,
ostanki živalskega izvora, motorno olje, gnojevka in podobno.
Pri delovanju kanalizacije v zahodnem delu
občine Cerklje na Gorenjskem se pojavljajo
določene težave in problemi na samem kanalizacijskem sistemu, ker se ne upoštevajo določena pravila, ki so pomemben dejavnik pri delovanju celotnega kanalizacijskega sistema in
čistilne naprave.
Ob kontroli izgrajene kanalizacije in odpravljanju težav z izvajalci ugotavljajmo nerazumne poteze posameznikov, ki v kanalizacijske
jaške mečejo stvari, ki se jih hočejo znebiti. S
tem povzročajo zamašitve kanalizacijskih sistemov. Zaradi zamašitev pride do povratnih
udarov odpadne vode in so posamezni uporabniki na nizko ležečih lokacijah prizadeti zaradi
izlivov odpadnih vod v kleteh. S takimi dejanji
se ne bo omogočilo pravilno delovanje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Na
Čistilni napravi Češnjevek tudi ugotavljamo,
da se v javno kanalizacijsko omrežje spušča
gnojevka iz hlevov, ki povzroča težave pri
čiščenju. Naše ugotovitve so bile potrjene z
analizo vzorcev odpadne vode, ki so bili vzeti
na dotoku v čistilno napravo. Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
ter padavinske vode na območju občine Cerklje ima pristojna inšpekcijska služba in upravljavec objektov in naprav javne kanalizacije
pravico pregledati dotoke v javno kanalizacijo
in ob ugotovljenih nepravilnostih se kaznuje
uporabnika s predpisano globo.

Uporabnike kanalizacije v zahodnem delu
občine Cerklje na Gorenjskem pozivamo, da v
kanalizacijske cevi ne mečejo oziroma da v kanalizacijske cevi ne sodijo higienski vložki,
hladne in tople maščobe, beljakovine, otroške
plenice, ostanki živalskega izvora, motorno

olje, gnojevka itd. Predvsem uporabniki
kanalizacije se morajo zavedati, čemu je namenjena kanalizacija, in kaj v kanalizacijske cevi
ne sodi.
Metod Kropar,
referent za okolje in prostor

Uradne ure Krajevnega urada Cerklje

Modri kotiček

Občane občine Cerklje na Gorenjskem obveščamo, da so v
krajevnem uradu Cerklje s 3. januarjem 2006 spremenjene uradne
ure, in sicer bo urad deloval ob ponedeljkih od 8. do 15. ure in ob
sredah od 8. do 17. ure. V vseh krajevnih uradih je določen čas za
malico od 11. do 11.30.
V krajevnih uradih lahko uredite:
- pridobite osebno izkaznico in potni list, uredite spremembo naslova
ali naznanite pogrešitev,
- pridobite maloobmejno prepustnico,
- uredite smrtovnico,
- potrdite dovoljenje zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino
mladoletnim osebam do 15. leta starosti,
- uredite vse v zvezi z vašim prebivališčem ali odhodom v tujino,
- 'pridobite potrdila iz uradnih evidenc (register prebivalstva,
gospodinjstev, društev, tujcev),
- overite podpis ob referendumih in volitvah,
- vpišete podatke v delovno knjižico,
- potrdite knjigo gostov,
- pridobite spletno kvalificirano potrdilo za fizične osebe,
- vložite vlogo za izdajo tablice hišne številke,
- opravite upravno overitev,
- pridobite splošne informacije v zvezi s pristojnostjo upravnih enot in
posameznimi uslužbenci, ki vodijo postopke,
- po 3. 1. 2006 boste lahko naročili zemljiškoknjižni izpisek.

Ker smo že krepko v zimski sezoni, kar je razvidno tudi iz povečanega prometa, ki poteka skozi vaše kraje, vas ob tej priložnosti naprošam
za strpnost do voznikov, ki so namenjeni proti smučišču Krvavec.
Veliko voznikov je iz drugih regij Slovenije, občasno tudi iz drugih
držav, zato prihaja do manjših zastojev, saj se posamezniki težko
znajdejo o smeri smučišča, nekateri pa se na poti tudi okrepčajo in
parkirajo ob robu ceste.
Določeni ukrepi policije se v tem smislu izvajajo kot preventivno
delo, saj patrulja pogosto deluje v civilu, ker občasno prihaja do manjših tatvin smučarske opreme oziroma posameznih vlomov v parkirana
vozila. Zadnji pridobljeni podatki še vedno kažejo na to, da so storilci
tovrstnih dejanj z območja Novega mesta in Krškega. V zvezi z omenjenimi vozniki vas vljudno naprošam, da mi v okviru lastnega interesa, posredujete kakršne koli informacije o zadrževanju oseb s sumljivimi vozili (lahko tudi anonimno, na PP Kranj). V vozilih se pogosto
nahajajo tri ali štiri osebe, temnejše polti, po njihovi obleki pa je že od
daleč razvidno, da nimajo namena smučati. Poudarek je na romsko
populacijo.
Praznovanje novega leta je za nami, pred nami pa spet polno novih
nalog v upanju, da jih bomo izpeljali po najboljših močeh. Konstruktivno medsebojno sodelovanje, je recept za uspešno lokalno skupnost.
Upam, da bomo dobro sodelovali še naprej.
Želim, da se počutite varno, zato bodite ”budni” tudi vi.
Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša
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Naši občani

Prvi trojčki v občini
Zakoncema Francu in Nensi Petrich s
Pšenične Police so se 21. septembra lani
rodili trojčki Dan, Lua in Din, ki so tudi
edini trojčki v občini. Ponosnima staršema,
ki imata tudi šestletnega Meja in dveletnega Tana, je ta mesec čestital tudi župan
Franc Čebulj. Občina je sicer poleg redne
denarne pomoči za novorojence trojčkom
namenila še dodatno denarno pomoč.
”Želela sva si še tretjega otroka, nazadnje
pa sva dobila kar tri,” je ob našem obisku
v šali dejal Franc Petrich. Dan in Din sta
enojajčna dvojčka, Lua pa se je rodila
”sama”. ”Pri porodu ni bilo težav, čeprav je
zdravnike kar precej skrbelo, a midva sva
ostala trdna in sva vztrajala, da se rodijo
vsi trije,” je pojasnila Nensi. Lua ob rojstvu
ni dihala, imela je sepso, a se je vse uredi-

lo in je sedaj najbolj pridna. Tudi Din je
imel po 14 dneh težave z dihanjem zaradi
trebušne prepone, zato so ga morali operirati.
Trojčki so se rodili po 29 tednih. Din in
Lua sta ob rojstvu tehtala po 1.130 gramov,
Danu pa je tehtnica ob rojstvu namerila sto
gramov več. Po dobrih treh mesecih so
otroci že krepki, saj Dan tehta že 4,5 kilograma, njegova bratec in sestrica pa sta pol
kilograma lažja.
Franc in Nensi Petrich se poleg vodenja
podjetja za uvoz sladic ukvarjata tudi s slikarstvom in imata svojo galerijo. ”Trenutno se najbolj posvečava otrokom,” je povedal Franc. Po slikanju in izdelavi fresk je
še bolj znan njegov oče Franc Petrič, ki se Dan, Din in Lua (z leve) v naročjih staršev Franca in Nensi
s tem delom ukvarja že celih 55 let. S. Š. Petrich ter župana Franca Čebulja.

Škofa Kvasa pokopali na Žalah
V duhovniškem domu v Ljubljani je 29. decembra
lani umrl upokojeni ljubljanski pomožni škof msgr.
Jožef Kvas, tudi častni občan občine Cerklje. Jožef
Kvas se je 9. septembra 1919 rodil v Zalogu. V
duhovnika je bil posvečen 5. junija 1945 v Zagradu pri
Gospe Sveti na avstrijskem Koroškem. Med drugim je
bil konzistorialni svetnik, sodnik cerkvenega sodišča,
arhidiakon, dekan mesta Ljubljane in škofov vikar za
mesto Ljubljana. Leta 1973 ga je papež Pavel VI.
imenoval za prelata, 14. maja leta 1983 pa papež Janez

Pavel II. za drugega ljubljanskega pomožnega škofa.
Škofovsko posvečenje je prejel 12. junija 1983. Po upokojitvi ljubljanskega pomožnega škofa Stanislava
Leniča je septembra 1988 prevzel službo generalnega
vikarja in jo je opravljal do leta 1998. Po upokojitvi se
je preselil v duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani.
Veliko let je vodil tečaje za zaročence. Po svojih močeh
je še vedno pomagal škofom, predvsem z birmanjem in
drugimi slovesnostmi po župnijah. Veliko je molil. Škofa Kvasa sta odlikovala globoka vera, skromnost, vestnost in skrbnost. Pokopali so ga 31. decembra lani na
Žalah v Ljubljani.
S. Š.

FRANC ZORMAN, s.p.

Primož Hudobivnik s.p.
Dvorje 55, 4207 Cerklje, tel.: 041 353 774

Prodaja in dostava kurilnega olja,
čiščenje hišnih kurilnih cistern.

- VARJENJE INOXA
- IZDELAVA IN MONTAŽA OGRAJ IZ INOXA
(nerjavečega jekla)
- KLJUČAVNIČARSKA DELA
Praprotna Polica 18, 4207 Cerklje,
tel./fax: 04/25 22 134, gsm: 041/608 798

KONKURENČNE CENE - HITRA DOSTAVA
Suhomontažne storitve v gradbeništvu
- montaža sten in spuščenih stropov
- izgradnja mansardnih stanovanj
- vgrajevanje vrat in strešnih oken
- suhomontažni estrihi

Izdelava:
Vesna Kuhar s.p.

Marko Dobnikar, s.p.

Zg. Brnik 133, Cerklje
Tel.: 04/25 22 696
GSM: 031/611 176

Lahovče 84, 4207 Cerklje
tel. in fax: 04 25 26 770, gsm: 041/653 778

◆ šolskih copat
od št. 23 do št. 45
◆ sobnih copat
od št. 27 do št. 48
◆ okrasnih (stenskih) copat
◆ reklamnih copat

d.o.o.

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. Oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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SIMON SODNIK, s.p.
Tel., fax: 04/25 23 061, GSM: 031 760 594
Zalog 55, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Jaslice

Sam izdelal vse
figurice

• storitve z gradbeno
mehanizacijo
• avtoprevozi - kiper
prevozi
Mihael Zorman s.p., Dvorje 95, Cerklje
tel.: 04/ 25 26 570 gsm: 041 759 175
e-mail: lucija.zorman#siol.net
www.zorman-sp.si

Med iskanjem zanimivih jaslic, ki so jih za božič postavili v večini domov v občini Cerklje, smo se ustavili na Cerkljanski Dobravi, kjer je
Janez Kmetič v vrtni uti pred svojo hišo postavil zunanje jaslice.
”Jaslice sem rad postavljal že kot otrok in to veselje se me drži še danes,”
nam je zaupal. Jaslice je postavil teden pred božičem. ”Vsako leto jih
dopolnjujem, letos sem tako naredil nov hlevček, pred dvema letoma
sem postavil grad,” pravi Janez, ki je sam izdelal tudi vse figurice. Za
njihovo izdelavo je uporabil glino, mavec ali cement. Tudi pobarval jih
je sam. ”No, v zadnjem času jih barva žena, saj v rokah nisem več tako
spreten,” je dejal. Zunanje jaslice bodo Kmetičevo dvorišče krasile vse
do svečnice.
S. Š.

Ogromne jaslice v dnevni sobi
Franc Dobnikar in njegova družina z Zgornjega Brnika zadnjih
osem let v dnevni sobi postavlja tako velike jaslice, da jih še v marsikateri cerkvi verjetno ne. Letošnje so visoke 2,5 metra, dolge 4 metre in široke 2 metra. ”Postavil sem tudi že večje, sedaj pa smo jih
zmanjšali zaradi sedežne garniture. Sicer pa so jaslice vsako leto drugačne, sproti jih tudi dopolnjujemo,” je povedal Franc. V njegovih
jaslicah je polno skal, ki so jih Dobnikarjevi poiskali na Jezerskem,
mah in štore pa poiščejo v bližnjih gozdovih. Jaslice so postavile zadnji teden pred božičem, sredi januarja pa so jih morali že podreti, ker
adaptirajo notranje prostore. ”Če se ne bi ukvarjal z gradbeništvom, se
verjetno s tako velikimi jaslicami ne bi ukvarjal,” je še zaupal Franc
Dobnikar.
S. Š.

TESARSTVO
OGRINEC MILAN, s.p.

Spodnji Brnik 62, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04 25-21-158, fax: 04 25-25-789
Mobitel: 050/654-880, GSM: 041/654-880

Razrez lesa, ostrešja, opaži, bruni, izdelava palet.

L E S K A R ST V
P
O
K
O
SLI
”FLEGAR”
Frantar Andrej, s.p.
Dvorje 82, 4207 Cerklje, GSM: 041/681-073
- Obnavljanje in beljenje fasad 1.000,00 sit/m2 (3x beljenje za acrycolorjem)
- Beljenje z jupolom 300,00 sit/m2 (2x beljenje z jupolom)
- Beljenje z gašenim apnom (štale) 250,00 sit/m2 (2x gašeno apno)
- Beljenje z bioapnom (stanovanja) 300,00 sit/m2 (2x bioapno)
- Pleskanje napuščev (fabjon) 900,00 sit/m2 (2x beltop)
- Kitanje sten 1.000,00 sit/m2 (2x kitanje, brušenje, beljenje)
- Izdelava knauf stropov 5.500,00 sit/m2 (konstrukcija, knauf, izolacija)
- Polaganje talnih oblog (itison, topli pod, laminat)
- Pleskanje kovinskih konstrukcij
Pri takojšnjem plačilu 10 % popusta.
Pri izvajanju del je v ceno všteta zaščita prostora.

Dunajska 106, 1000 Ljubljana

SU M

EC

PE VELESOVO 51
4207 Cerklje na
Gorenjskem
Tel.: 04/252 88 41
04/252 88 42
Fax: 04/252 88 40
GSM: 041/360 998
e-mail: galtrex@email.si

Vodovodne inštalacije,
inštalacije centralne kurjave,
■ plinske inštalacije,
■ hladilne inštalacije.
■

■
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Zanimivosti

Mož, ki se je imenoval Poženčan
V prvi polovici 19. stoletja sta na Kranjskem živela in delovala dva pomembna moža z imenom MATEVŽ
RAVNIKAR. Oba sta bila duhovnika.
Starejši, leta 1776 na Vačah rojeni profesor
na liceju in v bogoslovju, je bil posebno zaslužen za razvoj lepe, na ljudskem jeziku temelječe knjižne slovenščine; imenovan oče slovenske proze. Nazadnje je bil tržaški škof. Umrl je
v Trstu 1845.
Mlajši je bil rojen 31. avgusta 1802, kočarju
Valentinu Ravnikarju in njegovi ženi Heleni v
Poženiku pri Cerkljah na Gorenjskem. Šolanje
je začel v Ljubljani, kamor ga je oče odnesel v
košu. Kot desetletni učenec je bil v tretjem
razredu sošolec dvanajstletnemu Francetu
Prešernu, kar si je Poženčan štel v veliko čast.
Svoj spoštljivi odnos je ob pesnikovi smrti pokazal z elegijo Pri žaljah Krajnskega mesta.
Leta 1825 je začel svojo duhovniško pot po
Kranjskem. Nazadnje je služboval v Predosljah, kjer je 14. februarja 1864 umrl.
Poženčanovo ime je bilo prav v zadnjem
času večkrat omenjeno, še posebej, ko smo
pripravljali prireditve ob 850-letnici naše
skupnosti. Tudi v cerkljanski šoli smo temu
možu namenili pozornost ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika v letu 2003 in
tako počastili spomin na njegovo 200. obletnico rojstva. Leto 2005 je Unesco razglasil za
mednarodno leto nematerialne kulturne dediščine. Ker je OŠ Davorina Jenka Unescova
šola, je skoraj njena dolžnost, da uzavesti mladim tudi domačo - cerkljansko kulturno dediščino. Zato nam je preteklo leto narekovalo, da
še posebno skrbno ohranjamo vse nematerialno, kamor sodi tudi ljudska pesem, ki v zadnjem času ponovno dobiva ugled. Naj bo izpovedna ali pripovedna, vedno hrani bogata sporočila naše preteklosti. V ta nematerialni opus
pa sodi tudi med ljudstvom nastala literatura,
kot so pravljice, povedke (pripovedke), legende, končno tudi ljudski pregovori.
Mnogo ljudske literature je otel pozabi ravno Poženčan Matevž Ravnikar. Zbiral in zapisoval je ljudsko poezijo in prozo in s tem mno-

go narodnih dragocenosti ohranil za nas in bodoče rodove. Nekatere pesmi je objavljal v takratnih Novicah, večina so ostale v rokopisih,
ki so k sreči ohranjeni v NUK.
Iz knjižnega sveta poznamo Pegama in Lambergarja, vemo za poženiški grad. Malokdo pa
ve, da je prav Poženčan povest o gradu in poženiški graščakinji povedal v verzih ter jo naslovil Bernekarjov grad. Tudi nam ni znano,
da je Poženčan v Novicah pisal o ”kranjskem
Erkulu” (Herakleju) - Štempiharju iz Olševka.
Ravnikarjeva pripoved o tem najmočnejšem
Kranjcu je vplivala na Frana Levstika in po
njem je pisatelj povzel svojo osrednjo figuro
za nastanek prve slovenske umetne pripovedke Martin Krpan z Vrha. Zapisoval je zgodovinska pričevanja o naseljevanju Venetov. Zanimivi so sestavki z naslovi Slavencov sled po
nekdanjim zemljopisu in imenih oseb ter članek Od kod ima dežela kranjska svoje ime in
mnogi mnogi drugi. Matevž Ravnikar v času
svojega življenja ni dočakal natisa svojih izvirnih pesmi v posebni knjižici, kar si je najbrž močno želel. Svoje pesmi je večkrat prepisoval in razvrščal pod različnimi naslovi. V letih 1895-1898 jih je preko 90 izšlo v Štrekljevi zbirki Slovenske narodne pesmi.
Zamisel o Poženčanovem berilu je sprejel
tudi župan Franc Čebulj in jo materialno podprl. Zaveda se, da narodu ohranja pokončnost
tudi literarna zapuščina, še posebno tista iz
domačih logov. Izobraževanje v formalni ali
neformalni obliki mora biti v sodobni družbi
nenehen proces. Ko je tudi Celjska Mohorjeva
družba sprejela Poženčanovo berilo v svoj založniški program, je bilo jasno, da bo Poženčan končno le dobil svojo knjižico. Delo, ki je
tik pred izidom, ponuja v branje najprej Po-

ženčanove izvirne pesmi, ki jih uvajajo domoljubne, sklepa pa povest o Bernekarjovem gradu. Drugi del berila prinaša ljudsko poezijo in
prozo. Iz množice zapisanih je izbrana le peščica: junaške/zgodovinske, bajeslovne, legendarne in ljubezenske. Sklepni del prinaša izbrane pravljice s Kranjskega.
Prepis je urejen po sodobnih načelih, a nekatere gorenjske značilnosti so vendarle ohranjene. Osnovno načelo prepisa je bilo, da je vsakemu bralcu omogočeno pravilno branje.
Ta zapis sklepam z mislijo, da bo Matevž
Ravnikar končno le dobil mesto, ki mu zavoljo njegove zavzetosti za slovensko kulturo
pripada. V domači občini prav v mesecu kulture. Naj ob slovenskem kulturnem prazniku
odmeva tudi njegova pesem:
Preljube naše barve tri,
najlepši nam stoje;
brez višjega pomena ni,
kar one govore.
Najprva barva bela je,
tak kakor svit srebra
in to je pravo znamenje
nedolžnega srca.
In druga modra kot nebo
ovije naj srce
vsem s krepko stanovitnostjo,
tak’, kot možakam gre.
In tretja zraven kakor kri
rdeča barva je,
junaški duh iz nje gori,
ki slavo nam daje.
Daniela Močnik

Plesni ponedeljki
Društvo obrtnikov in podjetnikov bo organiziralo plesni tečaj, ki bo ob ponedeljkih od
20.30 do 22. ure. Začetek je 6. februarja, predvidoma naj bi tečaj potekal do 27. marca. Tečaj
bo v gostilni Pod Krvavcem v Gradu. Vsi zainteresirani se lahko prijavite na elektronski
naslov klavdijakimovec@gmail.com.

Pustna povorka petih občin

Praprotna Polica 23 - Cerklje
tel.: 04/25 26 120, fax: 04/25 26 121
stanovanje: 04/25 22 043
GSM: 041/781 023
AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA,
SERVISI, VLEKA IN ČIŠČENJE
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AGP PRO d.o.o., Podrovnik 24, Zgornja Besnica

.o.
d.o

AVTOKLEPARSTVO
Martin Jenko

Tudi letos vaščani Voklega s prijatelji pripravljajo Pustno povorko petih občin, ki že tradicionalno obišče kraje v občinah Šenčur, Cerklje, Komenda, Vodice in Medvode. V Cerklje
bo letos povorka prispela 25. februarja ob 15.15, udeleženci povorke pa se bodod ustavili
pred Osnovno šolo Davorina Jenka, kjer bodo tudi podrobno predstavili vozove, ki bodo
povorko sestavljali.
S.Š.

Šola

Dan šole po Unicefovo
Letošnji dan šole v Osnovni šoli Davorina Jenka, ki bo 1. februarja, bo potekal malo drugače kot doslej.
Obeležili bodo namreč 10 let delovanja Unicefovega krožka in zato prikazali njegove dosedanje aktivnosti.

”Unicefov krožek dela pod geslom Skupaj do cilja. Kot Unicefova šola
in krožek smo vseh deset let poskušali pomagati otrokom v stiski, tako
v šoli, bližnji okolici, domovini in v svetu,” je povedala mentorica krožka Liljana Skubic. Dan šole se bo ob 17. uri začel z razstavo, uro kasneje pa se bo začela prireditev. ”Prikazali bomo kreativnost in samoiniciativnost otrok na raznih področjih, predvsem pa bomo primerjali običaje, stavbe, glasbo, jezik in živali v Sloveniji in v Afriki oziroma Nigru. Ob 10-letnici krožka bo Unicef Slovenije podelil tudi priznanja, še
posebej ponosni smo, ker ga bo kot prijatelj otrok prejel tudi župan
Franc Čebulj, saj je naš Unicefov krožek zaživel prav z njegovo pomočjo. V šolskem letu 1996/97 smo gostovali še v župnišču in smo se počutili kot ptički brez gnezda. V okviru Unicefove akcije Župan prijatelj
otrok smo tedaj medse povabili tudi našega župana, ki je prisluhnil našim tegobam in obljubil, da nam bo omogočil boljše pogoje za delo,” je
pojasnila.
Unicefov krožek je prvem desetletju delovanja z raznimi akcijami pomagal otrokom v Sudanu, Namibiji, Nepalu, Albaniji in Nigru. Vmes so
se priključevali akcijam Unicefa in pripravljali svoje akcije za povečanje
cepljenja otrok po svetu, tako da so prodajali izdelke in zbirali drobiž.
Pogosto so v svoji sredi gostili tudi pomembne goste. Leta 1998 jih je
obiskal Unicefov ambasador Tone Pavček. Naslednje leto so sodelovali
na natečaju mednarodnega projekta Unicefa in zmagali z zgodbo Ane
Korbar ter ilustracijami Mine Grčar. Tako so bili z njuno knjižico slovenski zastopnik na končnem delu mednarodnega projekta v Španiji. Ko
so leta 1998 svečano predstavili izid knjižice, jih je obiskala ambasadorka Milena Zupančič. Leta 2000 so sprejeli glavnega ambasadorja dobre
volje, svetovno znanega igralca Rogerja Moora, ki je njihovima učenkama Urši Anžič in Saši Skubic izročil tudi priznanje. Leta 2001 so po-

Obiskali smo starejše krajanke in krajane
V dneh pred božično-novoletnimi prazniki je 10 učenk in učencev
Osnovne šole Davorina Jenka v spremstvu sodelavk Karitas obiskalo
35 domov starejših krajank in krajanov naše občine. Voščili so jim ob
prihajajočih praznikih in jim ob tej priložnosti podarili novoletne
voščilnice, ki so jih ob letošnjem novem letu izdelali v šoli.
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Osnovna šola Davorina Jenka
Vrtec ”Murenčki”
Krvavška cesta 2
4207 Cerklje
Telefon: 04/25 26 020

RAZPISUJE PROSTA MESTA
ZA SPREJEM OTROK
V VRTCE CERKLJE IN ZALOG
ZA ŠOLSKO LETO 2006/2007

OBČINA CERKLJE, TRG DAVORINA JENKA 13, CERKLJE

Ambasador dobre volje Roger Moore s soprogo Kristino, predsednico društva
UNICEF Andrejo Černak M., direktorico društva Majo Vojnovič, ambasadorjem
Ladom Leskovarjem, županom Francem Čebuljem in učitelji ter učenci OŠ Davorina
Jenka.

spremili pošiljko igrač, ki so jih zbrali slovenski šolarji, z brniškega letališča v Nepal, ob tej priložnosti pa se je znova oglasila Milena Zupančič.
Potem so po tragičnih dogodkih 11. septembra v New Yorku poslali
mirovno poslanico ameriškemu predsedniku Georgeu Bushu, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov Kofiju Ananu, slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu, ministrom, ambasadorjem in drugim vplivnim ljudem ter 24 slovenskim šolam, v katerih deluje Unicefov krožek. V poslanici so zahtevali od odraslih odgovorno ravnanje do
usode otrok, ki sami ne morejo veliko storiti. Od njih so zahtevali, da se
aktivno vključijo v prizadevanja za mir v svetu. Odgovor so prejeli iz
OZN, predsednika Kučana in večine šol.
Leta 2002 so sodelovali v veliki in odmevni akciji Za drobiž sveta, v
kateri je znova sodelovala Milena Zupančič, invalidom v INCE Mengeš
so pomagali kupiti prepotrebno prevozno sredstvo. Kot odziv na 11. september so izpeljali šolski natečaj Ni nam vseeno, v katerem so otroci
ustvarjali na temo prijateljstva in miru. S predmetne stopnje je bila na
tem tečaju posebej uspešna Breda Banovšek. Naslednje leto so sodelovali v akciji Iztrgajmo otroke iz rok preprodajalcev v Albaniji, skupaj z
ambasadorko Vito Mavrič. Leta 2004 so pomagali graditi vodnjake v
Namibiji, tedaj jih je obiskal ambasador Lado Leskovar. Posvojili so
tudi 55 punčk v akciji Posvojimo punčke iz cunj in s tem 55 otrokom
dali možnost za preživetje. Anže in Jerneja Štirn pa sta na brniškem letališču sprejela generalno direktorico Unicefa Carol Bellany in afriško
ambasadorko Angelique Kidjo.
V tem šolskem letu so se priključili projektu Helpmanija za eno najrevnejših držav na svetu Niger, v katerem si prizadevajo zbrati čim več
koz. OŠ Davorina Jenka je tako z zbiranjem papirja, pozabljenimi kovančki in srečelovom zbrali 280 tisoč tolarjev, kar pomeni 74 koz v Nigru. ”S te naše velike črede koz bo z leti nastala že ogromna čreda,” se
že veseli Liljana Skubic. Letos so punčke iz cunj izdelali sami, izkupiček od njihove prodaje in izdelkov Unicefa pa so omogočili preživetje
22 otrokom.
”Ob tej priložnosti se zahvaljujem otrokom in staršem, ki so pokazali,
da jim stiska otrok ni tuja, in ki skupaj z učitelji pomagajo otrokom gledati s srcem,” je zaključila Liljana Skubic.
Simon Šubic

- Dnevni program za otroke, ki v koledarskem letu dopolnijo 3. leto
in otroke do vstopa v šolo - za vrtec Murenčki Cerklje.
- Dnevni program za otroke od 2. leta do vstopa v šolo - za vrtec
Murenčki Zalog.
Prijavnice za vpis v vrtec dobite do 10. aprila v obeh vrtcih ali na
spletni strani vrtca ”Murenčki” Cerklje.

Vrtci

Božični koncert v vrtcu Murenčki
Za otroke smo izbrali kratke božične pesmi, nekaj otroških, pa tudi popevke in narodne melodije.
so popestrile lutke marionete, ki so iskale božično srečo na napačnem
kraju. Med tavanjem spoznajo, da v božiču niso pomembna le darila,
ampak veselje, sreča in ljubezen, ki si jo lahko podarimo med seboj.
Otroci so zavzeto sodelovali pri pogovoru z lutkami, s petjem in
ploskanjem. Za močno doživetje so gotovo poskrbeli številni inštrumenti. Uporabili smo namreč kar enajst klasičnih kitar, bas kitaro, citre, prečno flavto, ropotulje, tamburin, žvrgljo in celo glavnik, ki je pri
otrocih vzbudil presenečenje in smeh.
V naši igralnici je koncert odmeval še v popoldanskem času. Otroci,
ki so želeli, so lahko poskusili igrati na inštrumente. Pri tem je bilo veliko zanimanja in navdušenja, kar me zelo veseli.
Vzgojiteljica Nataša Pezdir

Čas veselega pričakovanja
V prazničnem decembru je bilo v vrtcu Murenčki veliko lepih dogodkov, ki so otrokom in vzgojiteljicam pustili lepe spomine. Eden od njih
je bil tudi božični koncert ”Kitarske skupine” Cerklje.
Biti voditeljica skupine in hkrati vzgojiteljica v vrtcu je bil zame izziv
in zelo prijetno doživetje. Dvanajst mladih kitaristov svoje veselje do
glasbe deli na različnih srečanjih in koncertih v cerkljanski občini, pa
tudi drugod po Sloveniji. Druži nas prijateljstvo, trudimo se razvijati
talente in živeti po vrednotah, ki jih v današnjem svetu kar pozabljamo.
Naši poslušalci so vseh starosti, saj smo nastopali že za mladino, otroke,
odrasle, šli pa smo tudi v dom za ostarele. Povsem nova izkušnja pa je
bila nastopati pred najmlajšimi.
Za otroke smo izbrali kratke božične pesmi, nekaj otroških, pa tudi
popevke in narodne melodije. Tako je bilo nekaj resnega poslušanja,
nekaj pa tudi šaljivih melodij, ki so otrokom pisane na kožo. Dogajanje

RAZPIS OSNOVNE ŠOLE DAVORINA
JENKA CERKLJE ZA VPIS V PRVI RAZRED
Spoštovani starši!

V Marijinem vrtcu december poteka v duhu pričakovanja, veselja,
dobrote in prijaznosti. Začne se, ko skupaj izdelamo adventne venčke.
Vsakodnevno srečevanje ob prižganih svečah na venčku, nas preko
prepevanja pesmic, spoznavanja zgodb, izpolnjevanja nalog in drugih
dejavnosti popelje v skrivnost, ki doseže svoj vrhunec v božiču.
V ponedeljek, 5. decembra, dopoldan je vrtec obiskal tudi sv.
Miklavž. S svojim spremstvom angelov in parkeljna, je obiskal vse
otroke v vrtcu. Pohvalil jih je za njihov trud k dobroti in prijaznosti in
jih spodbudil k vztrajanju na poti dobrote. Vsakega otroka je obdaroval, prinesel pa je tudi nekaj daril vsaki skupini v vrtcu.
Vzdušje veselega pričakovanja je iz dneva v dan bolj raslo. Srečanje
s starši na različnih delavnicah je vsem skupaj dodalo svojo noto. 23.
decembra na že tradicionalni božičnici v naši župnijski cerkvi smo vsi
skupaj, otroci, starši in zaposleni, doživeli skrivnost božične noči. To
nam je uspelo z aktivnim sodelovanjem staršev, za kar se jim lepo zahvaljujem. Mir in veselje, ki smo ga na božičnici začutili, smo podarili drug drugemu in si zaželeli, da bi nas spremljal še dolgo v novem
letu.
V mesecu januarju se je naše popotovanje zaključilo, saj smo na sam
praznik Sv. Treh kraljev to svoje veselje ponesli tudi med ljudi. Otroci so kot koledniki obiskali šest starejših oseb v naši župniji in jim
ponesli božično voščilo.
Vodja vrtca Slavi Snedec

Obveščamo vas, da bo vpis otrok, rojenih leta 2000, v prvi razred
18. in 20. februarja 2006.
Vpis bo na matični šoli v soboto, 18. februarja, od 8.00 do 13.00, in
v ponedeljek, 20. februarja, od 11.00 do 18.00.
Vabljeni!
ravnatelj
Bogdan Sušnik
OBČINA CERKLJE, TRG DAVORINA JENKA 13, CERKLJE

VPIS OTROK V MARIJIN
VRTEC CERKLJE
ŠOLSKO LETO 2006/2007
Vpis otrok v Marijin vrtec Cerklje poteka preko celega leta. Obrazec
za vpis lahko dvignete v pisarni vrtca med 6. in 16. uro ali pa
v župnišču.
Prijave za šolsko leto 2006/07 zbiramo še do 10. 4. 2006.
Vodstvo vrtca
OBČINA CERKLJE, TRG DAVORINA JENKA 13, CERKLJE
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Prireditve

Božični objem
Po zadnji kulturni prireditvi se je v naši vasi na Spodnjem Brniku v okviru gasilskega društva porodila
misel, da bi nekaj naredili za naše najmlajše občane.
Ideja je zorela in dozorela, zato smo z mesecem oktobrom začeli z ustvarjalnimi delavnicami, kamor so se vključili otroci od tretjega
do desetega leta starosti. Z dvajsetimi otroki se
enkrat tedensko srečujemo v prostorih gasilskega doma. Ustvarjamo iz različnih materialov, kot so slano testo, različne vrste papirja,
glina, das masa, buče, semena ter pojemo, plešemo, se družimo, praznujemo in kar nam je
najvažnejše - skupaj preživimo debelo uro, ki
je polna zabave in smeha!
Ob slovesu starega leta pa smo se še bolj potrudili in vsem, ki so nam izkazali prijaznost,
toplo besedo in iskren nasmeh, podarili skromno darilce.
Zbrali smo se na praznik Sv. Štefana, 26. decembra, ob 15. uri v gasilskem domu, kjer smo
množici obiskovalcev zaigrali in zaplesali
zgodbico z naslovom Božični objem. Obenem
pa smo naredili tudi majhno razstavo vseh izdelkov, ki smo jih naredili od oktobra do sedaj.
Na koncu smo bili deležni velikega aplavza, ki
nam je potrdil našo vnemo in trud. Sledilo je
voščilo vsem občanom in že smo se z nasmehom na obrazu peljali z gasilskim vozilom na
zasluženo večerjo - tokrat je bila to pica! Sami,
brez staršev! Velika atrakcija za vse male in
nadarjene igralce, ki so se res odlično izkazali
v svojih vlogah!

Nismo pa pozabili niti na starejše občane in
kljub slabemu vremenu naslednji dan smo z
voščilom v roki korakali po vasi in marsikateremu na ta način polepšali dan in praznike z
nasmehom in toplo besedo!

Božično-novoletni koncert navdušil

In že smo zakorakali v novo leto, polni elana
in idej, in tako na svoj način pripravili tudi silvestrovanje za otroke, kjer ni manjkalo sladkih
dobrot, ki so jih otroci sami prinesli, ter šampanjca!
Andreja Ropotar

Slovesnost ob dnevu samostojnosti
Občinski odbor SDS Cerklje je 26. decembra ob 15-letnici odločitve
za samostojnost Slovenije v župnijski dvorani v Cerkljah pripravil kulturno prireditev, na kateri so sodelovali oče in sin Tone in Jernej
Kuntner (na sliki) ter Cerkveni mladinski pevski zbor Cerklje.
Mladinski pevski zbor je pod vodstvom Damijane Božič - Močnik
prepeval narodne skladbe domoljubne vsebine, za vrhunec večera pa
sta poskrbela Kuntnerja. Tone Kuntner je interpretiral prozo Ivana
Cankarja, dramski igralec Jernej pa je interpretiral poezijo očeta Toneta in slovenski narod prikazal v luči svobodnega samozavestnega in velikega naroda. Jernej Kuntner na navdušenje publike ni pozabil nastopiti tudi v vlogi Mercatorija, ki se nam je vtisnil v spomin iz nanizanke
TV Dober dan. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Andrej Kosec,
vodja razvojnega programa SDS Cerklje, prisotne pa je pozdravil tudi
državni poslanec mag. Branko Grims.

Cerkveni mladinski pevski zbor Cerklje in Vipavski tamburaši so 7.
januarja pripravili božično-novoletni koncert, ki je zelo navdušil številne gledalce, ki so do zadnjega kotička napolnili župnijsko dvorano v
Cerkljah. ”Takega odziva smo se zares razveselili, moram reči, da smo
na cerkljansko občinstvo prav ponosni. Bil je res lep večer, saj so ljudski inštrumenti dali koncertu še poseben čar,” je povedala zborovodja
pevskega zbora Damijana Božič - Močnik, ki sicer prihaja iz Vipave.
Tako je tudi prišlo do sodelovanja z Vipavskimi tamburaši, s katerimi
se je spoznala na lanskem tekmovanju tamburašev v Novem mestu, ko
je zaradi bolezni njihove dirigentke vskočila na njeno mesto. ”Z obiskom v Cerkljah so mi tako poplačali mojo uslugo,” je povedala v šali.
Cerkveni mladinski pevski zbor Cerklje je lani praznoval 10-letnico delovanja. ”Veseli bi bili vsakega novega člana, najbolj nam manjkajo
basi,” nam je še zaupala Damijana Božič - Močnik.
S. Š.
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Društva

Pripravljajo komedijo Dve nevesti
Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas se zavzeto pripravlja na
premierno uprizoritev vesele igre Dve nevesti dramatika Cvetka Golarja.

Decembra so v Cerkljah in Adergasu poskrbeli za božičkovanje z mladinsko igro Izgubljena veverica.
vesti, 4. februarja bo ob 19. uri še premiera,
nato pa naslednji dan ob 17. uri še ponovitev vesele igre. Za Cerklje načrtujejo gostovanje 18.
in 19. februarja v zadružnem domu.
”Za 8. marec bomo pripravili večer Cvetka
Golarja in predstavili njegove pesmi, 26. februarja pa bomo v Adergasu pripravili že tradicionalni Pustni Živ - Žav,” je napovedal Silvo Sirc
iz KUD Pod lipo Adergas.
Simon Šubic

BAR KERN
Trg Davorina Jenka 9
4207 Cerklje, tel.: 04/252 13 21
Delovni čas: od 6. do 22. ure
torek zaprto

Kern Matilda s.p.

Kulturno društvo Pod lipo Adergas je lani delovalo po zastavljenem programu. Tako so 22.
januarja lani v Adergasu izvedli premiero drame Ugaslih oči, ki so jo ponovili naslednji dan,
nato pa z njo gostovali v Šenčurju, Cerkljah,
Preddvoru, Križah, Naklem in Vogljah.
Februarja so pripravili 16. Pustni Živ - Žav,
marca so organizirali Materinski dan in uprizorili mladinsko igro Mamica, hvala ti, skeč Oče
na Polikliniki in igrokaz Pogovor dojenčkov v
maternici. Marca so imeli v gosteh dramsko
skupino Kruh z igro ”Kadar se ž...”, maja pa
dramsko skupino iz Šenčurja z igro Poročni
list.
Mladinski pevski zbor je julija sodeloval na
področnem srečanju zborov v Kokrici in maja
na dekanijskem srečanju zborov v Cerkljah,
Orffov orkester pa je bil maja v Celju na srečanju Orffov v Sloveniji. Bili so tudi na okrogli
mizi ob 8. festivalu gorenjskih komedijantov na
Dobu.
Med drugim so pripravili tudi miklavževanje
z mladinsko igro Miklavž brez zamude v Vogljah in Adegasu, v Cerkljah in Adergasu pa so
poskrbeli tudi za božičkovanje z mladinsko igro
Izgubljena veverica. Na dan samostojnosti so
pripravili letni koncert božičnih pesmi.
V dvorani v Adergasu bo 3. februarja ob 19.
uri predpremiera Golarjeve komedije Dve ne-

Gasilci se veselijo
novega doma
Cerkljanski gasilci se že veselijo začetka
gradnje novega gasilskega doma. ”Obljubljeno nam je, da bodo dela dokončana do
konca leta. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo
izdano v roku enega meseca. Novi dom
nujno potrebujemo, saj nas pesti veliko pomanjkanje prostora, tako da imamo vozila
shranjena na dveh lokacijah. Več prostora
in varnejšo lokacijo potrebujemo tudi zaradi otrok, saj v centru Cerkelj zanje ni ravno najbolj varno,” je dejal Jani Jerič,
predsednik PGD Cerklje.
Obstoječi dom nameravajo prodati, seveda ob predhodnem soglasju občnega zbora,
ki bo 28. januarja. ”Kupnino želimo vložiti v gradnjo novega doma, ki bo po predvidevanjih stala 230 milijonov tolarjev,” pravi Jerič in poziva potencialne kupce, naj se
oglasijo na sedežu PGD Cerklje. Cerkljanski gasilci tudi vabijo prebivalce Cerkelj,
Dvorij, Gradu, Pšate, Vašce in Poženika, ki
želijo postati gasilci, naj se jim pridružijo.
Informacije: 041/393 789 (Jani Jerič).
S. Š.

Jože Ciperle, s.p.
Lahovče 85
4207 Cerklje
Tel.: 04/25-26-810
Mob.: 041/68-94-82

AVTOHIŠA
JENKO d.o.o.
Praprotna polica 23
4207 CERKLJE
Tel./fax: 04/252 66 06
Tel.: 04/252 66 00
GSM: 041/741 603

CITROËN SERVIS

Bojan Globočnik, s.p.
Lahovče 11, 4207 CERKLJE, tel.: 04/252 9090
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Kraji in ljudje

Župan obiskal najstarejše občane
Župan Franc Čebulj bo letos osebno čestital za osebni praznik vsem občankam in občanom,
starim 90 in več let. Takih je v občini 26.
Prejšnji teden je tako obiskal že večino občank
in občanov, ki so se rodili v januarju in februarju. Najprej je roko stisnil Frančišku Zupancu z
Blejske Dobrave, ki je 1. januarja dopolnil 95 let.
Vrtnkov Frančišek je poročen že skoraj 58 let,
oženil pa se je kar s sosedovo Ano. Ima dve hčeri, pet vnukov in tri pravnuke. Večino življenja je
kmetoval. Kljub častitljivi starosti se še vedno
dobro počuti. ”Kar dobro se počutim in sem
zdrav. Edino slišim slabše, zadnje čase me malo
boli rebro, pa stati ne morem prav dolgo, ker me
po nogah hitro oblijejo mravljinci,” je povedal.
Pavla Stopar je s 93 leti, ki jih je dopolnila
ravno danes, 24. januarja, najstarejša ženska na
Spodnjem Brniku, starejši od nje je le sovaščan
Janez Jenko, ki bo 12. februarja dopolnil 96 let
in ga bo župan obiskal v kratkem. Mazijeva Pavla se ni nikdar poročila in je dolga leta sama skrbela za manjšo kmetijo. Vendar pa Pavla ne živi
sama, saj se je k njej priselila bratrančeva hčerka
z družino, ki ji sedaj pomaga pri vsem delu. Tudi
Pavla se še dobro drži, pestijo jo le težave, ki so
za starostnike običajne.
Jožefa Uhernik iz Lahovč bo 90 let dopolnila
24. februarja. Ko smo jo obiskali, smo jo zmotili pri gledanju televizije. Zaupala nam je, da se je
v Lahovče pred 50 leti preselila iz Doba pri Mir-

95-letni Frančišek Zupanc, Vrtnkov Frančišek, se je
županovega obiska zelo razveselil.

Pavla Stopar, Mazijeva Pavla, praznuje danes,
24. januarja.

ni, kjer je delala na kmetijskem posestvu, z delom na KŽK-jevi farmi pa je nadaljevala tudi po
preselitvi v Lahovče. ”Sicer pa se kar dobro držim, veliko pa mi pomaga tudi hči,” je pojasnila.
Župan je obiskal tudi že Marijo Zupan v Praprotni Polici, ki bo 27. februarja nazdravila svojemu 91. letu. Kot smo izvedeli, ima Marija pet
otrok, eden sin pa je padel v vietnamski vojni,
kjer se je boril na ameriški strani. Sicer pa je

zdrava in živi s hčerko Majdo ter njeno družino.
V prvih dveh mesecih so ali pa še bodo praznovali tudi Marija Dežman z Zgornjega Brnika, ki
bo 4. februarja dopolnila 99 let in je najstarejša
občanka Cerkelj. Pavla Novak iz Apna je 7. januarja praznovala 92. rojstni dan, prav toliko let
pa bo 21. februarja dopolnila tudi Frančiška
Podjed iz Cerkelj. Tudi njih je župan že ali pa jih
še bo obiskal v teh dneh.
Simon Šubic

NEPOGREŠLJIVA ZBIRKA
PRIROČNIKOV ZA VSAK DOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

samo

nova priloga
Gorenjskega glasa

Pečemo za praznike 1. del
Pečemo za praznike 2. del
Praznična kuhinja
Slavnostne jedi
Dieta po praznikih
Lahka kuhinja

999
tolarjev

Naročite celo zbirko in si zadnji priročnik,
Lahko kuhinjo, zagotovite brezplačno!
Naročniki Gorenjskega glasa imajo brezplačno tudi poštno dostavo.
Priročnike boste prejeli po pošti.
Izpolnite kupon ali pokličite: 04/201 42 41.

✂

✂

KUPON
Ime in priimek ...........................................................................................................................

✂

Polni naslov ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Naročnik ❑ ne ❑ da - naročniška številka .......................................................
Naročam priročnik/e 1 2 3 4 5 6 / zbirko (obkrožite)
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www.gorenjskiglas.si
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Zbirka Kuharski recepti zajema širok izbor slastnih jedi. Recepti so
napisani po postopkih, tako da vam priprava ne bo povzročala
nikakršnih težav. Vsi recepti so označeni s stopnjo težavnosti.

NA POTEP:
✱ za turiste, potepuhe, raziskovalce,
zbiratelje in druge radovedneže
✱ za potepanja z vozili, peš ali v mislih
✱ za dopust ob ptičjem petju ali
z adrenalinom.
✱ za vse, ki imamo radi našo prelepo,
razgibano in bujno deželo
NA POTEP, za 150 tolarjev drobiža.
Na prodajnih mestih Dela Prodaje,
Pošte Slovenija in v Gorenjskem glasu.

Bi želeli časopis
Na potep
prejemati na dom?
Vsi, ki se boste na časopis
Na potep naročili v mesecu
januarju, boste lanske
številke prejeli brezplačno.
T: 04/201 42 41,
E: narocnine@g-glas.si

Rdeči križ

Prvič obiskali starostnike
Predstavniki krajevne organizacije Rdečega križa Cerklje so ob novem letu prvič doslej obiskali
in obdarili starejše občane. Finančno jim je pomagala tudi občina.
Rdeči križ Cerklje, za katerega je lani plačalo članarino 1433 občanov,
ima za seboj uspešno leto. Lani so tako organizirali štiri zdravstvena
predavanja: Osnove prve pomoči (predavatelj Jože Prestor), Zaustavitev
krvavitve - obveze (Jože Prestor), Krvni sladkor in holesterol (Biljana
Djakovič) ter Ženske in klimakterij (zdravnica Marjeta Podlipnik).
”Obisk predavanj je bil zadovoljiv,” je ocenil predsednik krajevne organizacije Vid Močnik.
V okviru občinskega praznika so organizirali meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola, ki jih je obiskalo 136 občanov. Dveh organiziranih krvodajalskih akcij se je udeležilo skupaj 235 krvodajalcev,
vsega skupaj pa je lani na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani
kri darovalo 352 krvodajalcev iz občine Cerklje, kar je največ doslej.
Krvodajalce so popeljali na izleta v Cerknico ter v Radgono in
Slovenske gorice.
”Med letom smo razdelili tudi 15 paketov s hrano najbolj potrebnim
občanom, decembra pa so naši člani obiskali in skromno obdarili 110
starejših občanov (nad 80 let), 11 pa smo jih obiskali tudi v domu starejših v Kranju in Preddvoru. Vsi občani so bili zelo veseli našega obiska,
ki smo ga organizirali prvič doslej,” je pojasnil Močnik.
Letos bodo poleg zbiranja krvodajalcev in organizacije krvodajalske
akcije (13. 3.) izpeljali tudi predavanje o krvodajalstvu (pediatrinja
Polona Mali, 7. 3. ob 19.00) in meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola (18. 3.). Maja ob tednu RK bo predavanje o želodčnih težavah
(zdravnik Marjan Kristanc).
Močnik je tudi opozoril, da bodo letos ob pobiranju članarine občane
obveščali tudi o akciji za vpis v register darovalcev kostnega mozga, h
kateri se je priključil tudi RK Cerklje. Občane bodo poprosili, da se

Obiskali so tudi najstarejšo občanko, kmalu 99-letno Marijo Dežman
z Zgornjega Brnika.
vpišejo v register in s tem povečajo možnost za ozdravitev bolnikov levkemije, ki čakajo na presaditev kostnega mozga. ”Če se bo prijavilo 40
ali več darovalcev, bomo v Cerkljah pripravili posvet in prvi odvzem
krvi za tipizacijo,” si obeta Močnik.
Simon Šubic

KOZMETIČNI
SALON
IRENA PETRIČ - KIMOVEC s.p.
Zg. Brnik 109, Cerklje
Tel.: 25 22 728, 040 22 50 37
* nega obraza * depilacija * SOLARIJ * barvanje trepalnic in obrvi
* body wraping - anticelulitni program
* ročna masaža telesa za ženske * limfna drenaža
* nega nohtov in rok * PEDIKURA * aromaterapija

Adergas 50, Cerklje

GSM: 041 647 989

TRGOVINA Z AVTODELI
IN AVTOMEHANIČNE STORITVE
Brane Dolinar
Poženik 2, 4207 Cerklje, tel.: (04) 252 70 30

ROOF-RR, d.o.o.

POGREBNIK
Pogrebne storitve Dvorje
Dvorje 13
4207 CERKLJE

d.o.o.

tel.: 04/252 14 24
041/624 685
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Šport, razpis

Uspešno v novo leto

Košarkarske ekipe v ŠD Krvavec so uspešno
začele novo leto. Članska ekipa je v domači dvorani premagala Gorenjo vas s 85 : 71 in Radovljico z 82 : 63. Mladinci pa so zmagali v Črnomlju z izidom 63 : 70. nekoliko slabše so novo
leto začeli kadeti, ki so izgubili proti zelo močni ekipi Jesenic. Starejši pionirji v pričakovanju

pomladanskega dela sezone tekmujejo v zimski
ligi Ljubljane in Domžal. Nasprotnike imajo v
ekipah Bežigrada, Ježice, Ilirije, Domžal, Pingvinov iz Šmartnega in Lastovki iz Radomelj.
Zelo uspešno pa nastopajo mlajši pionirji v
osnovnošolski košarkarski ligi Kranja, saj so
premagali vse nasprotnike. OŠ France Prešeren

38 : 29, OŠ Orehek 63 : 30 in OŠ Jakoba Aljaža
32 : 20. Naj omenimo, da so tri pionirske ekipe
sodelovale na 8. Sončkovem dnevu v Novi Gorici in zmagale na vseh devetih tekmah.
Vse ljubitelje košarke lepo vabimo na ogled
prihajajočih tekem v športno dvorano v Cerklje.
Damjan Korošec

Na podlagi odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006, (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/06), Pravilnika o izbiri in
vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03), župan Občine Cerklje na Gorenjskem, objavlja

JAVNI RAZPIS

Občina Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje

za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
in kulturnih projektov v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2006
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem
2. Predmet javnega razpisa:
- finančna sredstva proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006,
namenjena sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Cerklje
na Gorenjskem
3. Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov iz tega razpisa
imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje
- kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev)
- imajo sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem;
- so najmanj 1 leto registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim do
sedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
- dejavnost upravljajo na neprofitni osnovi,
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na
črtovanih aktivnosti na področju kulture,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje do konca februarja
predložijo poročilo o realizaciji programov ter redno informirajo o doseženih
uspehih na občinskih, območnih in državnih prireditvah in tekmovanjih, ki so
se jih udeležili, ter o načrtih aktivnosti za prihodnje leto.
4. Izvajalci programov kulture so lahko:
- kulturna društva in njihove skupine,
- zveze kulturnih društev, ki jih društva ustanovijo,
- posamezni avtorji.
5. Vrednost proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa,
je 3.500.000,00 SIT.
6. Izbrane programe bomo sofinancirali v skladu z določili meril za vrednotenje programov. Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci, ki so svoje programe
izvajali že v letu 2005.
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Prioriteta programov:
- slovenski kulturni praznik 8. februar
- dan žena - 8. marec
- materinski dan - 25. marec
- dan državnosti - 25. junij
- občinski praznik Občine Cerklje na Gorenjskem - 23. september
- dan samostojnosti - 26. december
7. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
- potrjeno razpisno dokumentacijo,
- registracijo društva,
- registracijo članstva,
- poročilo o delu društva v letu 2005,
- Program dela za leto 2006
- Zaključni račun z obrazložitvijo za leto 2005
8. Oddaja vlog: Vloge morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahtevajo obrazci. Obrazci so na voljo v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje. Rok za oddajo vlog je 60 dni od objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem. Vloge lahko pošljete po pošti ali osebno vložite v tajništvu občine. Na
ovojnici navedite pripis ”Javni razpis - kultura 2006”. Zadnji rok za oddajo
je 27. marec 2006 do 10. ure.
9. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisnega roka.
10. Pogodbe o sofinanciranju bodo z izbranimi izvajalci sklenjene v roku 30 dni.
11. Poraba dodeljenih sredstev: Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v
proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.
Datum: 20. 01. 2006
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ l.r.

Šport

Srečanje več kot uspelo
Rokometni klub Cerklje je januarja ob pomoči Občine Cerklje in donatorjev izvedel prvo rokometno srečanje.
Namen rokometnega srečanja je druženje mladih rokometašev in rokometašic ter njihovih
staršev. Tako so se v nedeljo, osmega januarja, v
popoldanskih urah v rokometni igri pomerili
starši in njihovi otroci. Najprej so se proti svojim
staršem pomerili mlajši dečki. Tekmo so po tesnem boju z golom prednosti dobili mlajši dečki.
Sledila je druga tekma, ki je prav tako minila v
znamenju otrok, saj so starejši dečki prav tako z
golom prednosti odpravili svoje starše.
Po krajšem premoru so na rokometno igrišče
stopile mlajše deklice in njihovi starši. Zmagovalke tekme so bile po zanimivi rokometni predstavi mlajše deklice, tako da so morali starši še
tretjič priznati premoč mladim rokometnim navdušencem. V zadnji tekmi prijetnega nedeljskega popoldneva so se končno zbrali tudi starši in
v pravem rokometnem boju dokazali, da še niso
za staro šaro. Ugnali so kadete in pokazali, da
bodo mladci morali pretočiti še veliko znoja, da
se bodo lahko enakovredno kosali s telesno
močnejšim nasprotnikom.
Tak je bil potek športnih dogodkov na Prvem
rokometnem srečanju. Bolj kot same tekme pa je
bilo v ospredju druženje in obilo dobre volje.
Veseli dejstvo, da se je rokometnega srečanja
udeležila večina staršev in njihovih mladih rokometašev in rokometašic. Lepo je bilo poskrblje-

no tudi za pijačo in jedačo in vsi smo lahko uživali v prijetnem nedeljskem popoldnevu.
Prvo rokometno srečanje je tako minilo v prijetnem vzdušju in z željo mnogih, da bi srečanje
postalo tradicionalno in da bi se v še večjem številu ponovno srečali prihodnje leto.
Moja želja pa je, da se ne bi srečevali le enkrat

na leto! Naj tekme vaših otrok postanejo tudi
kraj druženja vas staršev. Torej se vidimo na naslednji tekmi vaših otrok? Vsi, še najbolj pa
otroci, bomo veseli vaše spodbude s tribun.
V imenu Rokometnega kluba Cerklje hvala
vsem, ki ste pomagali pri uspešni izvedbi 1. Rokometnega srečanja.
Jože Cuderman

Na podlagi proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/06), Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03) župan Občine Cerklje na Gorenjskem objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnih programov na področju športa,
iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006

Iz proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:
- šport mladih - otrok in mladine,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- športna aktivnost invalidov,
- športno rekreativne prireditve,
- razvoj in izobraževanje strokovnih delavcev,
II. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev in meril za točkovanje športnih dejavnosti na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 4/03). Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci, ki so svoje programe izvajali že v letu 2005.
III. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe priložiti:
- potrdilo o izobrazbi strokovnega sodelavca, ki vodi posamezne programe,
- potrdilo o zagotovljenem prostoru za izvajanje programov (pogodba, iz
katere je razvidno število ur in urnik najema objekta za posamezne programe za leto 2006),
- program dela za posamezne prijavljene programe,
- seznam registriranih tekmovalcev z registrskimi številkami na dan oddaje prijave posameznih programov (ime in priimek, naslov, leto rojstva, kategorija),
- izvajalci tekmovalnega športa morajo predložiti propozicije tekmovanja in
obrazložitev tekmovalnega nivoja,

- izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja,
- podatke o članstvu na dan 31. 12. 2005 in plačani članarini za leto 2005,
- izjavo društva o pobiranju članarine,
- poročilo o porabi sredstev, dodeljenih na javnem razpisu za leto 2005,
- vsebinski in finančni program za leto 2006
- zaključni račun z obrazložitvijo za leto 2005.
IV. Prednost pri izboru bodo imeli tisti izvajalci, ki:
- bodo imeli vadbene skupine številčno zapolnjene,
- dosegajo v isti športni panogi boljše rezultate,
- izvajajo programe za vadbo otrok in mladine,
- so registrirani na Ministrstvu za šolstvo in šport in delujejo kot društvo v
javnem interesu.
V. Vrednost proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa, je 14.000.000,00 SIT.
VI. Prijave s potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami, navedene v razpisni dokumentaciji, pošljite na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje, ali vložite
osebno v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem s pripisom: ”Javni razpis
za šport 2006”, najpozneje do 27. marca 2006. Pravočasno prispela vloga se šteje, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 10.00 ure v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem. Prepozno oddanih vlog ne bomo obravnavali!
VII. Sredstva bodo izvajalci lahko na podlagi sklenjenih pogodb črpali v proračunskem letu 2006.
Datum: 20. 01. 2006
Občina Cerklje na Gorenjskem
ŽUPAN
Franc ČEBULJ l.r.
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Občina Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje

I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, ustanovljeni na podlagi Zakona o društvih s
sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem in imajo registrirano članstvo in
urejeno kadrovsko evidenco;
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva in imajo registrirano članstvo
in urejeno kadrovsko evidenco, s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem;
- organizacije in zasebniki, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem.
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starši in njihovi otroci. Najprej so se proti svojim
staršem pomerili mlajši dečki. Tekmo so po tesnem boju z golom prednosti dobili mlajši dečki.
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znamenju otrok, saj so starejši dečki prav tako z
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Na podlagi proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/06), Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03) župan Občine Cerklje na Gorenjskem objavlja
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- šport mladih - otrok in mladine,
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- bodo imeli vadbene skupine številčno zapolnjene,
- dosegajo v isti športni panogi boljše rezultate,
- izvajajo programe za vadbo otrok in mladine,
- so registrirani na Ministrstvu za šolstvo in šport in delujejo kot društvo v
javnem interesu.
V. Vrednost proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa, je 14.000.000,00 SIT.
VI. Prijave s potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami, navedene v razpisni dokumentaciji, pošljite na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje, ali vložite
osebno v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem s pripisom: ”Javni razpis
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Občina Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje

I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, ustanovljeni na podlagi Zakona o društvih s
sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem in imajo registrirano članstvo in
urejeno kadrovsko evidenco;
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva in imajo registrirano članstvo
in urejeno kadrovsko evidenco, s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem;
- organizacije in zasebniki, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Zadnja

Gibčne in poskočne Danice
”Plešemo za dušo in užitek,” pravijo dame iz aerobno-plesne skupine Danica, ki s svojimi nastopi vse
pogosteje bogatijo prireditve po Gorenjskem.
V začetku lanskega leta so si dame iz cerkljanskega upokojenskega
društva zaželele dodatne plesne dejavnosti. ”Zbralo se nas je osem poskočnih mladenk, ki smo se pod mentorstvom Jurke Vižintin začele
ukvarjati s plesom. Najprej smo ”naštudirale” koreografijo za pesem
Bele ceste od Dvanajstega nasprotja, potem pa smo se lotile še koreografije za pesem Hop Marinka skupine Atomik Harmonik. Takrat smo
ugotovile, da smo dovolj gibčne in poskočne, zato smo naše tedanje ime
plesna skupina spremenile v aerobno-plesna skupina Danica,” je spomine obujala Irena Mihajl. Skupino poleg nje sestavljajo še Mici Blaž,
Marija Martinjak, Marina Marko, Ivanka Mlakar, Palva in Anica
Janežič ter Vida Plevel.
Dekleta se na treningih v dvorani gasilskega doma oziroma avto-moto
društva zbirajo enkrat na teden, poleti pa le po potrebi pred nastopi. V
tem času so se naučile še koreografijo za pesem Antonija skupine Dvanajsto nasprotje, pred kratkim pa so osvojile še četrto koreografijo.
Aerobno-plesna skupina Danica je že po dveh mesecih obstoja začela
pridno nastopati. ”Eden izmed najpomembnejših je bil nastop pred pettisočglavo množico na srečanju gorenjskih upokojencev. Oktobra smo
se predstavile tudi na dobrodelni prireditvi Košnikova gostilna, lansko
jesen pa smo se na koncertu skupine Atomik Harmonik v Hrastju predstavile s koreografijo Hop Marinka,” je povedala Irena. V lepem spominu jim bo ostal tudi decembrski nastop v Cerkljah na prireditvi Skupaj
nam je fletno, 14. januarja pa so zaplesale še v Vodicah in teden dni kasneje v Komendi. Ko jim je Jurka pokazala prve plesne korake, so vse
obnemele, se spominjajo Danice. ”Bile smo zelo skeptične. Brez njene

Aerobno-plesna skupina Danice v družbi Mita Trefalta na dobrodelni prireditvi
Košnikova gostilna.
vzpodbude bi najbrž že zdavnaj obupale,” pravi Irena. ”Plešemo za
dušo in užitek. Po naravi smo zelo družabne in rade nastopamo, saj nam
nastopi, kjer nas publika neverjetno vzpodbuja, dajejo veliko motivacijo za nadaljnje treninge. Poleg tega pa je ples tudi zelo prijetna oblika
rekreacije,” je še povedala in dodala, da bodo letos poskušale pridobiti
sponzorje.
Ana Hartman

Erjavšek Zvone, s.p.
Slovenska c. 39, 4207 CERKLJE

tel.: ++386(0)4 252 91 30
METKA LAMPE s.p., Spodnji Brnik 69, 4207 Cerklje

Odprto vsak dan od 7. do 23. ure, ob četrtkih od 7. do 12. ure.

Avtomaš d.o.o., Češnjevek 22, Cerklje

www.gorenjskiglas.si

RAČUNOVODSKI SERVIS
BIM LINE d.o.o., Zg. Brnik
www.bim-line.si

Zg. Brnik 81, 4207 Cerklje
tel.: 04/28 15 900, faks: 04/25 22 121

K R E D I T NA P O L O Ž N I C E
Češnjevek - Cerklje
24 - N OV I C E I Z P O D K RVAVCA

Vodenje poslovnih knjig za samostojne
podjetnike in družbe ter svetovanja.
Prihranite si čas in energijo, da postanete najboljši na
svojem področju, ažurno in urejeno računovodstvo pa
prepustite nam.
DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

